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f O O K R E D E -

Æsij de uitgave van het Tweede Deel dezer Geschiedkundige 
Beschrijving van Leeuwarden heb ik niets ten aandien der 
geregelde voortzetting van dit werk mede te deelen. alleen 
wenschle ik aan mijne geëerde stad- en landgenooten te 
kennen te geven , hoe aangenaam mij de veelvuldige blijken 
van welwillende belangstelling en' toegenegenheid waren, welke 
der uitgave van het eerste deel mogten te beurt vallen. Boven 
verwachting toch is die uitgave gezegend geworden. Een 
groot genoegen is het mij derhalve , hun daarvoor nogmaals 
mijnen heuscâen dank aan te bieden. De lust en ijver, om 
de aangevangene taak op eene waardige wijze voort te zet
ten , is daardoor niet weinig versterkt en aangewakkerd. — 
Bat het onderwerp mij ter harte ging, dat het mij bekoarde , 
en , ook ondanks vele ontmoedigende bezwaren , met geest' 
drift bleef vervullen , — dit was natuurlijk , en zeer noodza
kelijk tevens. Vermetel zou hel nogians geweest zijn , die 
zelfde ingenomenheid ook algemeen bij anderen te verwach
ten. En toch is de belangstelling mijner stad" en landge
nooten in dezen arbeid veel grooter geweest, dan ik mij 
durfde voorstellen , zoodat ik daarvoor niet genoeg erken
telijk kan zijn. Ik heb de waarheid mogen ondervinden 
van het gezegde van een zeer geacht geleerde in deze 
stad, mij voor twaalf jaren medegedeeld : dat de beschrij
ving van den vroegeren toestand, van de voormalige gebou
wen en van de veranderingen eener stad eene bijzondere aan
trekkelijkheid heeft voor hare bewoners ; en dat zelfs alle 
kleinigheden , welke daarop betrekking hebben , voorwerpen 
zijn van deelnemende belangstelling. 



t l V O O R R E D E . 

In dien gunstigen uitslag van mijnepogingen heb ik tevens 
eene bijzondere aansporing gevonden , om mij bij voortduring 
met ijver aan de belangen dezer stad en de verdere weten
schappelijke behandeling van hare Archiven te wijden. 
Mogt de Algoede mij leven en krachten schenken , ik ont
veins het niet, dat het mij aangenaam zou zijn , eenmaal 
in slaat te wezen, ook eene dergelijke Geschiedenis van 
Leeuwarden , als een tegenhanger van dit werk , te bearbei
den , hoezeer ik thans nog tegen de bezwaren, daaraan ver
bonden , opzie. Gaarne wil ik hiertoe echter bestendig 
bouwstoffen bijeenbrengen , in de hoop van eenmaal het ge
heel te vollooijen, door, naast dit tafereel van den toe
stand dezer Stad in verschillende tijdperken, ook een tafereel 
van den toestand harer vroegere en latere Bewoners en 
hunne lotgevallen te mogen mededeelen. 

Met deze betuigingen meende ik de uitgave van dit tweede 
deel te moeten vergezellen, hopende, dat ook dit met gelijke 
welwillende belangstelling als het eerste deel ontvangen 
mag worden. 

LEEUWARDEN, W. E E K H O F F . 
September J846, 

•H*®-H*> 
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GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING 

VAN DE STAD 

IÆEUWARDEM. 

ACHTSTE HOOFDSTUK. 
ZESDE TIJDVAK. 

UITBREIDING, AANBOUWING, VERANDERING EN VERSIERING VAN 

DE STAD LEEUWARDEN, GEDURENDE HET GROOTSTE 

GEDEELTE VAN DEN TACHTIGJARIGEN OORLOG, ONDEa DE 

REGERING DER STATEN EN STADHOUDERS VAN 

FRIESLAND; VAN DE AFZWERING VAN KONING FILIPS 

TOT AAN DEN VREDE VAN MUNSTER. 

1581—1648. 

1. Overzigt van den staat des lands. 

De Staat der Vereenigde Nederlanden mogt in den loop 
der zeventiende eeuw eene hoogte van voorspoed, ver
mogen en aanzien bereiken, welke steeds de bewonde
ring van tijdgenoot en nakomeling heeft verdiend. Aan 
de Unie van Utrecht (1579) en de afzwering van Koning 
FiLiPs (1581) had men de vrijheid in godsdienst en bur-
gerstaat, en bij voorraad een eigen volksbestaan te dan
ken. Hoe belangrijk beide stappen ook mogten zijn — 
zij waren zeer gewaagd; hoe verblijdend toen ook de 
vooruitzigten schenen te zijn — de toestand des lands 
was en bleef vooreerst zeer gevaarlijk. Wel vond men 
in Prins WILLEK van Oranje een wakker hoofd en 
beschermer, en scheen men eerst hulp van Frankrijk 

II. 1 
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en daarna van Engeland te mogen verwachten; doch 
ook gelijktijdig naderde en bestookte de Hertog van 
Parma, met 60,000 man nieuwe Spaansche benden, 
de grenzen des lands, en poogde hij dat verloren erf 
te land te herwinnen. Be onverwachte dood van den Prins 
van Oranje verhoogde het gevaar; doch in zijn zoon 
en opvolger Prins MATJRITS vond de staat een jeugdig 
held, die , gesteund door het beleid van den staatsman 
OLDEKBARNEVELD , denzelven bij voortduring tegen Spanje 
kon verdedigen. Zijne dappere pogingen en de inspanning 
van alle krachten des volks werden met den zegen des 
Allerhoogsten en den gunstigsten uitslag bekroond, en 
vervolgens onder Prins FREDERIK HENDRIK bevestigd. 
De verkregene vrijheid werd gehandhaafd; handel en 
nijverheid ontwikkelden ongekende krachten, en de 
scheepvaart voerde de schatten van het oosten en westen 
naar den Nederlandschen grond, tot vermeerdering van 
de welvaart, den rijkdom en het aanzien des volks. 
En na tachtig-jarigen strijd mogt het Nederland eindelijk 
gebeuren, zijn vrij en onafhankelijk volksbestaan door 
den Koning van Spanje erkend te zien (1648). 

Ook Friesland, hetwelk, door het innemen "van de kas-
teelen, sedert 1580 het genot van de vrijheid mogt sma
ken , wist zich staande te houden in den algemeenen 
nood, en deelde ook in ruime mate in de voorregten, 
welke eerlang de groote opofferingen beloonden. Het 
had mede Prins WILLEM van Oranje tot Stadhouder 
aangenomen. Onder zijnen plaatsbekleeder BERNARD VAN 

MERODE, Heer van Rummen, beijverden de Staten des 
lands zich, om door wijze besluiten de vrijheid en vei
ligheid te verzekeren, en de uitoefening van de gods
dienst, het onderwijs en het staatsbestuur te regelen. 
Dit was te noodzakelijker, omdat het naburige Gro
ningen nog zoo lang in de magt der Spanjaarden was, 
en de Spaansche Stadhouder VERDÜGO bestendig pogingen 
deed, om de oostzijde van Friesland aan te vallen en 
te heroveren. Hoe gelukkig dus, dat dit gewest, na 
den dood van Prins WILLEM, in Graaf WILLEM LODEWIJK 
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van Nassau een Stadhouder bekwam, wiens beleid en 
dapperheid zulk een vijand bestrijden kon, en wiens 
wijs en gematigd gedrag de inwendige rust en Toor-
spoed aankweekte. Bij al de twisten, welke intus-
schen de Staatsieden en Steden, uit zucht naar gezag, 
verdeelden, en die het gevaar, waaraan de pas ver-
kregene vrijheid blootstond, vermeerderden (*), wist die 
voortreffelijke Vorst, gedurende de zes-en-dertig jaren 
van zijn bewind (1584—1620), den lof te verdienen, 
dat hij 's ïands vijand overwonnen, de rust en den 
vrede hersteld, en de veiligheid, de godsdienst en de 
wetenschappen met waardigheid bevorderd had. 

Ook zijn broeder, Graaf ERNST CASIMIR van Nassau, 
die van 1620 tot 1632 Stadhouder was van dit gewest, 
mogt in vele opzigten dezen lof, onder gunstiger om
standigheden, evenzeer verdienen, als diens zoon, Graaf 
HENDRIK CASIMIR I , die hem in 1632 opvolgde. Toen 
ook deze in den strijd voor het vaderland zijn leven had 
opgeofferd, werd hij in 1640 vervangen door den ede
len Graaf WILLEM FREDERIK van Nassau. AI deze Vor
sten hebben, in vereeniging met de Staten des lands, 
veel bijgedragen tot bevordering van het welzijn van 
Friesland en tot het invoeren van veelvuldige verbete
ringen. 

Na dezen blik op den toestand en de bestuurders 
van Nederland in 't algemeen en van Friesland in 't 
bijzonder, willen wij nu onze Geschiedkundige Beschrij
ving van de stad Leeuwarden vervolgen. Die algemeene 
lotgevallen des lands zullen echter voortaan minder dan 
vroeger onmiddelijken invloed uitoefenen op de veran
deringen, welke deze stad vervolgens onderging. Want 
wij zullen hare huishoudelijke belangen nu meer op 
zich zelve, en minder in verband met de gebeurtenis
sen , die er buiten haar voorvielen, moeten beschouwen. 
Wanneer de levendigheid der behandeling en de alge-

(*) Zie over het regt en den invloed der Steden op het Staatsbestuur 
Aanteekening 1 , en over de toenmalige verhouding van de Steden 
tot elkander Aanteekeninrj 2. 

1* 
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meene belangrijkheid van het onderwerp daarbij mogten 
verliezen, dan vertrouwen wij tevens, dat de meerdere 
rijkdom van bijzonderheden, bij het bestaan van meerdere 
bronnen, daarvoor genoegzaam zal schadeloos stellen. 
(Zie Aanteekening 3.) 

UITBREIDING VAN DE BUURTEN EN STRATEN DER STAD. 

2. De Bollemanssteeg en de Nieuwesteeg. 

De groote omwenteling in kerk en burgerstaat, welke 
den ingezetenen het lang ontbeerde genot van de vrijheid 
schonk, en de ontwikkeling van alle krachten ten be
hoeve van het algemeene welzijn bevorderde, deed bij 
voortduring haren invloed op de verbetering van velerlei 
onderwerpen gelden. In het laatste Hoofdstuk van het 
eerste deel hebben wij reeds gezien, welke veranderin
gen de verschillende Kerken en Kloostergebouwen al 
ondergingen, sedert zij aan de stad waren vervallen, en 
hoe vele erven nu tot algemeen gebruik en bewoning 
werden afgestaan en ingerigt. De Stedelijke Regering 
deed vervolgens meer: zij maakte ook den kloostergrond 
op meer dan eene plaats dienstbaar aan het gemak en 
het nut van de inwoners. Zoo bestond er tot dusverre 
tusschen de Kleine Kerkstraat en de Weerd, zoo min 
op de smallezijde van de Nieuwestad als in de Begijne
straat, een enkele doorgang, welke het bezoeken van 
het middelste gedeelte der Groote Kerkstraat eenigzins 
bespoedigde. Het was dus eene wezenlijke verbetering 
te achten, toen het Bestuur in 1582 uit de Begijnestraat, 
ter zijde van het gewezene Spinhuis der Zusteren, eene 
nieuwe straat naar de Groote Kerkstraat verordende, 
welke, door den hof van het Begijneklooster en vervol
gens tusschen de erven van Holdinga- en Camminghahuis 
door, werd gerooid en met palen afgebakend; terwijl 
over de sloot, wrelke het kloostererf tot dusverre van 
dat der beide gemelde adellijke huizen had afgescheiden, 
in het midden dezer nieuwe straat, eene brug werd ge
legd. De nevensîiggende grond werd kort hierop ter 
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bebouwing afgestaan, eu binnen weinige jaren niet kleine 
woningen betimmerd, welke aan de westzijde een toe
gang (later de Kalksteeg genoemd) openlieten, naar eenige 
voormalige cellen rondom een klein bleekveld, waarin 
de naam van het Klooster tot op den tegenwoordigen 
tijd nog voortleeft, en die door de Klooster steeg een 
eigenen uitgang in de Begijnestraat bleven behouden. Een 
andere toegang naar een der vroegere kloostergebouwen 
deed, aan de oostzijde, de buurt de Zak ontstaan, wei-
ligt dus genoemd, omdat zij niet door- maar stomp liep. 
Deze nieuwe straat bekwam den naam van de Bolle-
manssteeg naar den bewoner van een der voormalige 
kloosterstallen, dien wij »Harmen Stalmeister, alias Bol-
»leman, in de Bagijnestrate" vonden genoemd. Later, 
toen in deze straat de Latijnsche school was gebouwd, 
verkreeg zij den meer gepasten naam van de Schoolstraat, 
dien zij ook thans, nu daarin nog een stedelijk schoolge
bouw is gesticht, wel behoorde te dragen, in plaats van 
den eersten naam, welke echter tot heden zijn ouder 
gezag in de volkstaal is blijven handhaven. 

Eenige jaren later was de Magistraat in de gelegen
heid, het voorgestelde doel, ter verbetering der stad, 
geheel te bereiken, door het aankoopen en wegbreken 
van twee huizen met hunne erven op de sraallezijde der 
Nieuwestad en in de Begijnestraat. Hierdoor ontstond 
er eene nieuwe en regte straat, welke in 1600 reeds 
geheel met twaalf huizen bebouwd was, en die den 
naam van de Nieuwesteeg bekwam, hoewel zij, om hare 
breedte, dien van de Niedwestraat met eere zou kun
nen dragen. 

3. De Nieuwe Hof straat of het Droevendal, de Nieuwe 
Oosterstraat, de Kruisstraat enz. 

Na het vervallen van het Minderbroeders-klooster Gali-
leèn en de ontmanteling van het Blokhuis, was er aan de 
oostzijde der stad eene groote ruimte gronds beschikbaar. 
Het is merkwaardig, dat de bewoning van de stad hç] 
voortduring zoo zeer ge-tochl werd, dat die grond 
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binnen een tijdsverloop van vijf-en-twintig jaren bijna 
geheel met huizen bebouwd was. Dat het Stedelijk 
Bestuur bij die bebouwing eene meerdere regelmaat in 
de rigting en plaatsing van de huizen voorschreef, be
wijzen die nieuwe straten, welke in dat oord ontstonden. 
Be eerste was de Nieuwe Hof straat ofhet Droevendal (*), 
die ter noordzijde van de Galileërkerk óver het kerk
hof, langs het Ziekenhuis en vervolgens door den hof 
des kloosters werd gerooid tot nabij den wal. Meer zuid
waarts werd op de zelfde Tweebaksmarkt of Heeregracht 
in gelijke rigting eene zoodanige straat geschoten of ge
rooid, ter zelfder plaatse, waar vroeger de noordelijke 
gracht van het Blokhuis was geweest, welke men in 1580 
gedempt had. Als eene verlenging of voortzetting van 
de Oosterstraat, in de oude stad, ontving zij den naam 
van de Nieuwe Oosterstraat. 

Vervolgens werd ook de grond tusschen deze straat 
en het kloostererf, welken wij vroeger met den naam 
van »het Heeren Hoff ofte Gaerde ende Lindebaen" heb
ben aangeduid, aan de westzijde met aanzienlijke huizen 
bebouwd (Wijk C, N<>. 64—68). Achter deze huizen 
en hunne tuinen werd voorts uit het midden der Nieuwe 
Oosterstraat de Kruisstraat afgebakend, en voortgezet 
door het » Graauw Munnekehof," ook wel » het Heeren-
»hof achter de Munte" genoemd, met eene kromming 
achter de Galileërkerk langs, tot in de gemelde Nieuwe 
Hofstraat of het Droevendal (†). In het midden van die 

(*) Het is duidelijk, dat die eerstenaam van de nabijheid der nieuwe 
Canselarij of den zetel van het Hof van Friesland werd afgeleid. Den 
tweeden naam, welken wij reeds in 1590 vermeld vonden met de woor
den i»int Drouendal bij (ialeyen," acht de overlevering afkomstig van 
het overbrengen van gevangenen uit het achterpoortje (?) van de Can
selarij (of liever Landshuis) in het Tuinster-Achterom, tot in de Hof-
straat en zoo naar het Blokhuis. Waarschijnlijker komt ons het vermoe
den voor, dat deze straat dus genoemd is geworden, omdat zij gelegd 
werd over het vroegere Galileër-kerkhof. 

(†) Het noordelijk gedeelte, dat thans den naam van Galiîeêr-kerk-
straat draagt, werd, naar het gebouw de Geweldige of Provoost van het 
krijgsgerigt, in het Stads Acteboek van 1617 genoemd:»de Gewaldige 
- stcige, lopende naar' t Choor van Galeysterkerk." Zie ook l e deel, 257. 
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straat werd eene brug gelegd over de vroegere scheidings-
sloot van het klooster, welke echter later vervid-, toen 
deze sloot, in 't laatst der volgende eeuw, gedempt 
werd, en het weinig bebouwde Nieuwstraatje deed ont
staan. De genoemde dwarsstraat bekwam na verloop 
van tijd nog twee toegangen. De eerste, aan de west
zijde , was vroeger een doorgang naar het klooster, en 
werd in 1617 met woningen bebouwd. Naar het gebouw 
der Munt, daar nevens, ontving zij den naam van de 
Muntesteeg, ofschoon deze vervolgens in dien van de 
Driekramerssteeg is veranderd, naar het uithangbord 
van eene herberg of nachtkwartier, dat zich daarin be
vond. De tweede, aan de oostzijde, was het Ritsuma-
straatje, hetwelk in het laatst dier eeuw met woningen 
werd bebouwd. 

4. Het Blokhuis, de Keizersgracht, de Ossekop enz. 

Sedert de ontmanteling van de sterkte, was het hoofd
gebouw, of het eigenlijke Blokhuis, door de bestuurders 
der Geestelijke goederen verpacht-, en sedert door het 
Hof van Justitie, als huis van arrest of detentie, gebruikt 
geworden. Ten behoeve van deszelfs strafoefeningen 
was er tegen den westelijken gevel een schavot gebouwd, 
dat in 1611 vernieuwd werd. In 1639 verkreeg ook 
het Friesche krijgsgerigt van den Stadhouder de ver
gunning, om tot deszelfs strafoefeningen vdór het Blok
huis eene galg te mogen stellen. De gewezene slotkapel 
ontving de bestemming tot een Wapen- of Artillerie-
huis (*), en een ander groot gebouw daarnaast tot eene 
Stads Turfschuur, waamevens in 1615 nog een groot 
Stads Wapenhuis werd aangebouwd. Van de vier vroe
gere hoektorens of rondeelen was alleen die op den 
zuidoosthoek blijven staan, en diende vervolgens een 

(*) De vArtelerye" wordt dit huis in het Resolutieboek genoemd. 
De naam Arkelei, zoo als meii het later noemde, en onder welken wij het 
oude en hooge gebouw vóór 1824 nog gekend hebben, zal daarvan 
zeker eene verbastering zijn. 
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tijdlang tot een Lands Kruidmagazijn (*). Omtrent de 
groote ruimte gronds vódr deze gebouwen beschikte het 
Stadsbestuur in 1613, door te bepalen, dat men »tot 
v chiraet van de stadt daar een sierlyck Lyndhoff planten 
»sal ," welke beplanting sedert de Tournooibaan werd 
genoemd. 

Reeds veel vroeger had de Regering beschikt over de 
uitgestrektheid gronds, welke, ter noordzijde, tusschen 
deze gebouwen en de Nieuwe Oosterstraat was openge
bleven. Omstreeks den jare 1585 werd zij regelmatig 
verdeeld, en , met eene zijstraat naar laatstgenoemde 
straat en de Kruisstraat, tot erven uitgegeven, waarbij 
men ook de Tweebaksmarkt of Heeregracht met eenige 
panden (de Druifssireek) verlengde. Om die buurt van 
de bovenvermelde gebouwen af te scheiden, werd later 
tusschen beide, van het westen naar het oosten, eene 
gracht gegraven, welke, met een hoek, in noordelijke 
rigting langs den voet van den oostelijken wal tot aan 
het Droevendal verlengd werd. Langs dit water, dat 
destijds het B l o k h u i s d i e p heette, doch eerlang den 
sierlijker naam van de K e i z e r s g r a c h t verkreeg, vond 
de zucht tot aanbouw zoo gunstige gelegenheid, dat deze 
gracht reeds in 1616 aan de binnenzijde geheel met 
arbeiderswoningen bebouwd was (†). 

(*) In dezen toren, welke ook nog bij voortduring de Pijnigtoren 
werd genoemd (zie Ic dl. 312), lieten Gedeputeerde Staten in 162-4 nog 
een zolder maken, met oogmerk: »opdat 't kruid te beter aldaer on-
«dergebracht en geslooft (?) sal kunnen worden; alsmede een deur in 
J> de muur buiten aen den grach t, met een paley, om ' t kruidt daermede 
»op en uit te winden en te schepe te brengen; een deur, zoo dik, dat 
»inen met genen musquet daar door schieten en kan." Resolutieboek. 
In 1704 is die toren aan de Stad afgestaan, om hem te doen afbreken, 
dewijl de Stad in 3654 het Wachthuis boven de L. Vrouwe-water
poort tot bergplaats voor het Lands kruid had afgestaan. 

(†) Hoe die buurt, welke in eene Acte van den jare 1617nog om
schreven wordt: »aan de waterswal over 't bolwerk. loopende van 't 
i Droeuendal naar de Nieuwe Oosterstraat," aan den naam van de Kei
zersgracht kwam, is zeer raadselachtig. Misschien was het ten gevolge 
ecner aardigheid van den bewoner der Brouwerij: de Druif, die in den 
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Deze aanzienlijke aanbouw van erven, welke spoedig 
ook. langs den wal tot aan de Turnster-waterpoort werd 
voortgezet, verrijkte de stad met een aantal huizen, 
straten en buurten, welke, ook wegens hunne regelma
tige rigting en gunstig voorkomen, eene belangrijke aan
winst mogten genoemd worden. Met deze uitbreiding 
gingen echter ook groote moeijelijkheden gepaard. Nog 
in 1598 moest de Regering de Bouwmeesters gelasten, 
om de geschillen en misbruiken, bij de rooijing van de 
Galileër-kerkstraat ontstaan, te regelen. Zij nam echter 
bij voortduring elke gelegenheid te baat, om het bou
wen van nieuwe huizen aan te moedigen, en de rigting 
van de bestaande buurten en straten te verbeteren (*). 

Zoo stond zij omstreeks den jare 1590 mede ter be
bouwing af de groote ledige plek gvonds, waarop wel
eer Uniahuis had gestaan, en waarop achtervolgens 
de Vischmarkt, de Groentemarkt en de Ossemarkt waren 
gehouden. Hierdoor ontstonden er, aan de zijde der 
Weaze: het Waltje, destijds de Huisumer Suypmerçht 
genoemd, en, aan de noord- en oostzijde, twee straten. 
Aan deze Uniabuurt gaf de volkstaal den naam van: 
in, bij en achter de Ossekop, omdat het eerst gebouwde 
huis van dit vierkant eene herberg was, waar een Os
sekop uithing, van waar het den naam droeg van het 
Ossehuis, gelijk de marktplaats zelve bekend was onder 
den naam van het Ossehiem (†). 

Nog eene belangrijke aanwinst van woningen had deze 
stad te danken aan het besluit van TACO VAN CAMMINGHA , 

zijgevel van zijn hoekhuis een in steen gehouwen Druivetros liet plaat
se^ met dit onderschrift en blijkbaar verkeerd jaartal: 

DIT IS DE KEIZERS GRACHT 

GEGRAVEN 16(7-4) . 

(*) Al deze vermelde aanbouwingen vallen het best in het oog Bij 
eene vergelijking van den Plattegrond van 1550, PI. -4, in 't eerste 
deel, en die van 1603, PI. 5, in dit deel. Zie over deze en verder ver
melde Kaarten der stad, die de beschrijving zoo zeer toelichten, Aan-
teekening 4. 

(†) Dit huis was het tweede van den hoek (Wijk C, N°. 268, Kadast. 
Sect. B, j\°. 741). Vóórdeszelfs verbouwing omstreeks 182$ droeg het 
nog een houten Ossekop in den gevel. 
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als Oom en Voogd der kinderen van wijlen zijnen broe
der METER VAN CAMMINGHA, die Heer van Ameland en 
bezitter van het Amelandshuis alhier was geweest, om, 
aan de zuid- en oostzijde van den grooten Amelandshof 
daar achter , eene smalle strook gronds ter bebouwing 
af te staan. I n April 1586 verpachtte hij tot dat einde 
drie-en-twintig huissteden of erven, allen 21 voeten lang 
en 20 breed , van af de achterpoort van het huis in de 
Amelandsstraat tot aan en verder langs den wal of den 
Nieuweweg. Bij de heerschende zucht tot aanbouw 
schijnt die verpachting zoo voordeelig geweest te zijn, 
d a t , geen jaar na de voltooijing van deze huizen (op 1 
Mei 1587 bepaald) , zijn neef, FRANS VAN CAMMINGHA, 

toen hij in het bezit van het slot was get reden, in Ja-
nuarij 1588 , andermaal drie-en-twintig geh'jke »kamers-
»plaa tsen ofte huissteden in mijnheer van Amelants sijns 
» vaders hoff" l i e t verpachten, en wel als voortzetting der 
vorige woningen langs den w a l , in de rigting van en 
aan he t Hoekster-kerkhof. Hiertoe moest een gedeelte 
van de gracht , die den hof omgaf, worden gedempt, 
tot aan het vroegere Pastoorshuis t o e ; alles met goed
keuring van den Magistraat, die daartoe de rooijing en 
^fpaling verleende (*). 

Terwijl de woonhuizen der stad op deze wijze aan
merkelijk vermeerderden, kon de Overheid er ook des te 
gemakkelijker toe besluiten, om bevel te geven tot het 
afbreken van sommige huizen, welke hier en elders, door 
een onregelmatigen s tand, den toegang tot andere pan
den moeijelijk maakten , of de buur t ontsierden. Tot dit 
zelfde doel, de bevordering van den welstand der s tad, 
droeg zij mede bij door hare zorg voor de ophooging en 
bevloering van straten en wal len , w e l k e , inzonderheid 
in de nabijheid der vroegere gestichten, sedert lang ver
waarloosd waren. 

(*) Volgens de oorspronkelijke stukken uit het Archief van het 
Amelandshuis, mij welwillend ten gebruike toegestaan door den tegen-
woordigen bezitter, den Hoog WelGeb. Heer G. F. BaromROE SCHWART-

?ESBER6 En noHENLAHSBESG te Beetqum. Zie ook i e dl. 241, 360, 389. 
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Deze waren echter niet de eefiige aanbouwingen in 
dit tijdvak. Be overige uitbreidingen van buurten zul
len wij in het laatste gedeelte van dit Hoofdstuk ver
melden, in verband met de gebeurtenissen, welke sedert 
voorvielen, en waarvan zij een gevolg waren. Bepalen 
wij ons nu tot de beschouwing van de 

VERANDERING, VERNIEUWING EN STICHTING VAN EENIGE 

OPENBARE GEBOUWEN EN INRIGTINGEN. 

5. De Kerk en Toren van Oldehove. 

Sedert de Kerk van Oldehove in en na 1580 zooveel 
mogelijk in goeden staat hersteld-, en tot de uitoefening 
van de eeredienst der Hervormden ingerigt was, en sedert 
ook de Jakobijner- en Galileer-kerken tot dit oogmerk 
aanzienlijke verbeteringen hadden bekomen, mogt de 
gemeente zich in het bezit van drie geschikte Bede
huizen verheugen. Het getal van vier Predikanten, 
welke haar moesten bedienen, stond echter daarmede 
niet in genoegzame verhouding. Toen nu na verloop 
van eenige jaren de oude Domkerk van Oldehove, die 
nu reeds zoo lang en met zoo groote kosten in bruik-
baren staat was gehouden, hoe langer hoe meer de 
blijken van verzwakten ouderdom toonde, begon men 
den moed op te geven, en scheen men te wanhopen, 
of de op nieuw vereischte herstellingen wel genoegzaam 
zouden eijn, om zich van het duurzaam bezit eener 
kerk te verzekeren, welke men ook, om bovenvermelde 
reden, thans niet meer zoo dringend noodig had. De 
tijden waren toch voorbij, waarin de vrome zin der ge-
îoovigen, in overeenstemming met de pogingen der gees
telijkheid , zich gaarne en vele opofferingen getroostte, 
om den opbouw of de herstelling van grootsche kerk
gebouwen te bevorderen. Bij dezen toestand der kerk 
schijnt de Stedelijke Overheid er zelfs ook niet aan ge
dacht te hebben, om het vroegere ontwerp, tot het 
stichten van eene nieuwe en groote kerk, welke aan 
den toren verbonden- en aan deszelfs hreeden grondslag 
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geëvenredigd zou zijn, nu te volbrengen. Integendeel, al 
de vermelde bezwaren en redenen leidden den Raad en 
de Gezworene Gemeente tot het besluit, hetwelk den 
3 Maart 1595 genomen werd: om de Kerk en het Koor 
van Oldehove te doen afbreken (*). 

In den loop van dit en het volgende jaar werd dan 
het eerbiedwaardige gebouw, dat dezer stad zoo vele 
eeuwen tot dienst en sieraad gestrekt had, en waaraan 
zoo vele luisterrijke herinneringen verbonden waren, 
afgebroken. Ofschoon men eerst het plan had, om de 
buitenmuren van het gebouw bij voorraad tot op eene 
zekere hoogte te laten staan, ten einde door deze om
heining de vorige standplaats duurzaam aan te wijzen, 
zoo werd nogtans in December 1596 besloten, om ook 
» hef muyrwerck van Oudehoefster Choer ende Costerie tot 
»den grond aff te nemen." En echter is men, blijkens 
al de latere Plattegronden der stad, bij het eerste voor
nemen gebleven, en is gemeld besluit toen niet uitge
voerd geworden. Het buitenste muurwerk des gebouws 
bleef staan, en bestendig den omvang der vroegere kerk 
afbakenen tot aan den jare 1706, toen, bij Resolutie 
van den 30 April, bevolen werd, den bouwvalligen ring-
muur weg te breken, en in deszelfs plaats boomen te 
planten, welke op gelijke wijze de standplaats der voor
malige kerk zouden aanwijzen, gelijk zij nog heden ten 
dage doen. 

Be Toren, dat waardig overblijfsel van de mislukte 
grootste onderneming, welke ooit in het vak van bouw
kunst in Friesland beraamd werd, bleef nu alléén, en 
geheel op zrfch zelven staande, in wezen. Zoowel om 
zijn muurwerk te stevigen, als om den doorgang onder 
denzelven langs te beletten, besloot men, drie jaren na 
het afbreken van de kerk, om de beide groote poorten, 
aan de west- en oostzijde, te doen digtmetselen, en al
leen in de laatste eene kleine deur als toegang over 

(*) Eerste Memorie- of Resolutieboek de» Stedelijke Regering, dat 
met dit besluit aanvangt, en dus op de steHigste wijze de vioegerebe-
rigten tegenspreekt, dat het gebouwïeeds in I576gesloopt zou 7ijn. 
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te laten. Het is van daar, dat boven dezen ingang-
het jaartal 1599 wordt gelezen, hetwelk niet den tijd 
des torenbouws, maar dien van het vullen van de groote 
boogen aanduidt. Te gelijker tijd werd het plat des torens 
voorzien van eene houten stelling, welke eene hooge 
stang of makelaar vasthield, waaraan eene windvaan, 
het wapen der stad voorstellende, gehecht werd. 

Sedert dien tijd heeft de Stedelijke Regering door een 
zorgvuldig onderhoud bestendig hare belangstelling in 
het behoud van dit achtbaar gedenkstuk aan den dag 
gelegd. Toen de fraaije omheiningen van doorgewerkten 
gehouwen steen, langs den omgang en den bovenrand 
des torens, in 1612 aanmerkelijk beschadigd waren, 
werden beide met groote kosten hersteld. Eerst in 1698, 
toen de vernieuwing daarvan te kostbaar of te moeijelijk 
voorkwam, werd de laatste weggenomen, en de eerste 
door de tegenwoordige ijzeren baliën vervangen. In 
1617 werd het uurwerk geheel vernieuwd. Doch van 
meer gewigt was het vernieuwen of vergieten van de 
twee groote luid- en slagklokken, waartoe men in 1633 
en 1637 overging. De groote klok werd op den 23 
November van het eerstgemelde jaar aan HANS FALCK, 

klokgieter in deze stad, tot eene zwaarte van ruim 7000 
ponden-, en de kleine, vier jaren later, tot een gewigt 
van ongeveer 4000 ponden aan zijnen opvolger JACOB 

NOTEMAN aanbesteed. Beide zware klokken zijn dus hier 
ter stede gegoten, en wel in de vroegere Parochiekerk 
van Nijehove, welke toen tot eene klokgieterij diende. 
Het zijn deze fraai bewerkte en forsche klokken, welke 
thans nog tempelwaarts noodigen, en algemeene vreugde 
en rouw verkondigen (*). Vervolgens vielen de belang
rijkste herstellingen aan den toren voor in 1640 en 1684, 
in welk laatste jaar hij, op den 24 April, door den 
bliksem getroffen, in brand geraakte, welke echter, 
door tijdig aangebragte hulp, spoedig gebluscht werd. 

(*) De bijzondere voorwaarden van deze aanbesteding zie men in de 
oorspronkelijke Overeenkomst, hier achter als Bijlage A medegedeeld, 
en de Opschriften der Klokken in Âanteekening 5. 
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6. Het Landschapshuis. 

Het is ons reeds vroeger gebleken, dat ten jare 1580 
het Patershuis van het konvent Bergum, op de Twee-
baksmarkt, tot een Lands- of Statenhuis, inzonderheid 
ten behoeve der vergaderingen van het Collegie van Ge
deputeerde Staten van Friesland, is bestemd en ingerigt 
geworden (*). De Staten zelve bleven nog bestendig den 
Landsdag in vier of vijf groote vertrekken van het voor
malige Jakobijner-klooster houden. Ten jare 1594 had
den de Staten eerst het plan, om dit gesticht geheel te 
doen verbouwen, en meer bepaald tot een Landschaps
huis in te rigten. Reeds was hiertoe 1000 Gld. toege
staan, toen men dit voornemen liet varen, en een huis 
op een beteren stand, en wel naast de nieuwe Canse-
larij, tot dit doel uitkoos en bestemde. Bij Staats-Reso-
lutie van den 13 April 1594 werd namelijk besloten: 
»Dat het geweesen Presidents huis van nu voortaen tot 
»een gemeen Lands huys xal geholden ende bewaert 
» worden, tot welcken fyne die Gedeputeerde Staten 
» belast wort, steedich goed opsicht op het voorschreuen 
»huis te holden, en hetzelue tot alzulcken eynde op t 
»bequaemste te doen repareeren ende vermaecken; ende 
» oock te procureren, dat het voorschreuen huis by een 
»bequaem persoon mach bewoont worden, die geholden 
»zal zyn t voorschreuen huis mettet hoff in e eren te 
»holden, tot meeste eere ende proufyt van het voorschre-
»uen Landschappe" (†). 

Dit gebouw, staande op de Heeregracht of Tweebaks-
markt, op den hoek der onlangs bebouwde Nieuwe Hof-
straat of het Droevendal, was een der hoofdgebouwen 
van het vroegere Minderbroeders-klooster geweest, en eer
tijds het nieuwe Kapittelhuis genoemd, doch had, sedert 
het Ziekenhuis des kloosters, van 1542 tot 1571, tot 
Canselarij van den Hove was gebruikt geworden, de 
bestemming van »Infirmerie" bekomen. Na de hervor-

(*) Zie het üerste Deel, bl. 267. 
(†) Chartetboek, IV 857, 858. 
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raing was het door verschillende personen, en nu laat
stelijk door den President van het Hof bewoond gewor
den. Reeds vroeger had dit gebouw tot vergaderplaats 
van de Staten en van de Edelen gediend (*), zoodat het 
nu zeer weinig moeite kostte, hetzelve duurzaam tot 
deze bestemming in te rigten. Het was destijds een groot 
en hoog gebouw of dwarshuis, met voorplein, en had 
aan de noordzijde een vleugel van gelijke grootte, wiens 
opgaande gevel in de rooijing van de straat stond. In 
den muur, welke het voorplein van de straat afscheid
de, w as eene voorpoort, waar binnen nu een overdekte 
galerij werd gemaakt. Een spitse toren stond tegen dea 
zuidwesthoek van den achtermuur aan den tuin, welke eene 
groote uitgestrektheid gronds achter het gebouw besloeg. 

Nog in dat zelfde jaar werd door Gedeputeerden aan 
den last der Staten voldaan. Twee groole vertrekken, 
voor de zittingen van het kwartier Oostergoo en van de 
Staten in het Mindergetal, werden beneden-, en dergelijke 
vergaderzalen, voor de kwartieren Westergoo, Zevenwolden 
en de Steden, op de bovenverdieping verordend, om van 
geene kleinere vertrekken, als: spreekkamers, boekka-
mers, Secretarie van staat enz., te spreken (†). 

In den toenmaligen vorm en inrigting van dit gebouw 
is sedert weinig verandering gekomen. In 1616 werd 
de voorgevel aan de straat vernieuwd, gelijk dat jaar
tal, onder het Provinciale Wapen, nog aanwijst. Vier 
jaren later werd de hoofdingang aanmerkelijk verbeterd 
en verfraaid, door eene nieuwe en forsche Voorpoort 
van gehouwen steen, in de Dorische bouworde (§), waar
boven twee groote liggende leeuwen het gekroonde Wa
pen van Friesland houden, met het opschrift: 

(*) Charterb. III 5, en de aangehaalde plaatsen op bî. 122, 205, 
251, 316 van het Eerste Deel. 

(†) De inrigting van het gebouw, zoo als die in de vorige/eeuw be
stond , is naauwkeurig beschreven in den Teyente. Staat van Friesland, 
ÏI 72: en in deel IV 13 en bij t. SJOEBDS, Beschrijv. II 88 is een overzigt 
gegeven van de toenmalige Staatsinrigting van Friesland, waaruit de 
bestemming der vertrekken van dit gebouw kan worden verklaard. 

(§) Charterboek, V 255. 
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PRVDENTIA, IVSTITIA ET FORTITVDINE. 

(Door Voorzigtigheid, Geregtigheid en Dapperheid) 
Au. 1620. 

Toen de Nederlandsche gewesten, welke, door de ei
genschappen, in dit opschrift vermeld, zich in magt en 
luister verheven hadden, in den jare 1648, ten gevolge 
van den Vrede van Munster, als een onafhankelijken 
staat erkend en volkomen gevestigd werden, wilden Ge
deputeerde Staten deze gewigtige gebeurtenis door een 
duurzaam Gedenkteeken vereeuwigen, en » een Monu-
»mentuin tot gedachtenisse van de jongst beraemde 
»vrede met den Koningh van Spangien" stichten. Dat 
Gedenkteeken (hetwelk nog bestaat, hoe weinig het 
ook de aandacht moge trekken) werd tegen den voorge
vel van dit gebouw geplaatst. Het bestaat in eenen uit 
steen gehouwen Leeuw, welke in den linkerklaauw de 
zeven vereenigde pijlen (de provinciën voorstellende), 
en in den regter een zwaard gevat houdt, met den vrij-
heidshoed op deszelfs punt, en een horen van overvloed 
aan elke zijde. Baar beneden is op een zwarten grond 
met gouden letteren een opschrift gesteld, te kennen 
gevende: dat Gedeputeerde Staten van Friesland dit 
Gedenkteeken hebben doen oprigten ter eeuwige gedach
tenis van het sluiten en afkondigen van den Trede te 
Munster, welke een einde maakte aan den feilen krijg, 
welke gedurende tachtig jaren, met Gods hulp, door de 
Generale Staten en de helden van Oranje en Nassau, 
ter bevestiging van de ware Godsdienst en de Vrijheid, 
en ter bekoming van een onafhankelijk volksbestaan, 
was gevoerd geworden (*). 

7. Nieuw Stads- of Raadhuis. 

Toen de Staten van Friesland, bij besluit van den 
13 April 1594, op eene meer aanzienlijke standplaats 
een waardigen zetel van hun gezag hadden gekozen, 

(*) Dit opschrift in het îatijn is in zijn geheel medegedeeld in den 
Tegenwoordige Staat van Fiieúand, II 70. 
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werd ook de Stedelijke Regering van Leeuwarden op
gewekt, om dit voorbeeld te volgen, en om pogingen 
aan te wenden, ter bekoming van een aanzienlijker ge
bouw, op een gunstiger stand, dan dat oude en bouw
vallige Raadhuis, in het midden der Groote Hoogstraat, 
waarin zij nu reeds zoolang hare vergaderingen had ge
houden. Voorzeker was dit nu niet meer geëvenredigd 
aan den bloei eener stad, welke zoo zeer in aanzien en 
vermogen was gestegen. Reeds den 28 Mei 1594 was 
men geslaagd; en werd dat zelfde Waltahuis, ter noord
zijde der Binnengracht en van het Waagsplein, dat der 
stad in 1517 door Prins KAREL tot een Raadhuis was 
vereerd-, doch dat toen tot dit doel niet was gebruikt 
geworden, voor 5945 Goudgld. aangekocht. 

Dit oude adellijke gebouw met toren en voorplein 
scheen op dezen stand beter met de waardigheid van 
het Stedelijk Bestuur overeen te komen. Het voldeed 
echter geenszins: want na verloop van slechts weinige 
jaren werden er weder pogingen aangewend ter beko-
ming van een geschikter gebouw. Na lang zoeken, vond 
men dit ten jare 1617 in de oude stins van het adellijk 
geslacht AUCKAMA, tegenover het Vorstelijk Hof en het 
Weeshuis, ter plaatse van het tegenwoordige Stadshuis. 
In twee gedeelten werd het groote gebouw toenmaals 
door twee verschillende eigenaars bezeten, en van deze 
voor 6765 Goudgld. gekocht. Den t Mei 1618 werd 
het door de Regering aanvaaid. Bijna honderd jaren 
mogt het als Raadhuis aan zijne bestemming voldoen, 
totdat het 1715 geheel afgebroken- en door het tegen-
wooidige gebouw vervangen werd. 

Wij hebben deze verplaatsing van den zetel der Ste
delijke Regering hier slechts kortelijk vermeld, omdat 
de bijzonderheden daarvan meer aaneengeschakeld zullen 
medegedeeld worden in de Geschiedenis van de Raad
huizen dezer stad, in het laatste Hoofdstuk vm dit werk. 

i l • } 
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7. De Nieuwe Stads-Waag-

Als eene vrucht der verkregene vrijheid, was het 
mede een verblijdend verschijnsel des tijds, dat Handel 
en Scheepvaart, die zich vrijelijk bewegen willen, en 
die dáárom gedurende de overheersching van Koning 
FiLiPS zoo lang gekwijnd hadden , sedert den jare 1580 
begonnen te herleven, en overal in Friesland op nieuw 
werkzaamheid en welvaart verspreidden. Ook Leeu
warden ondervond daarvan de gunstige gevolgen. Van
daar , dat het kleine gebouw aan de Waags- ofTontje-
pijp, hetwelk tot dusverre tot Stads- Boter- en Zout-
Waag gediend had, weldra bij de toeneming van den 
handel te klein en ongeschikt werd geacht, om langer 
aan deszelfs doel te beantwoorden. Het Waagregt, een 
der voornaamste stedelijke Toorregten, stelde de Rege
ring steeds op hoogen prijs, en bestendig ijverde zij 
tegen het oprigten van Wagen in de voorname dorpen, 
welke zij, als » ongepriviligeerde sluipwagen" , wilde afge
schaft en verboden hebben (*). 

Ter voorziening in de behoeften van den handel be
sloot de Magistraat derhalve in het voorjaar van 1595, 
om eene nieuwe en groote Waag te bouwen, waartoe 
men ook eene meer geschikte standplaats, ongeveer 30 
ellen westelijker dan het oude gebouw, uitkoos. Later 
werd nog bepaald, dat men het gebouw »twee woe-
»ningen (verdiepingen) hoech sal bouwen, met leyen 
»decken, ende dat opte wise van een huyff(†). 

Gedurende den zomer van 1595 en van het volgende 
jaar werkte men vooit aan het gebouw, dat, behalve 
door zijn geschikten vorm en gunstige plaatsing aan de 
binnengracht en aan ruime pleinen, en in het midden 
van het voornaamste gedeelte der stad, zich uitwendig 
ook door versieringen van gehouwen steen onderscheidde. 
Het dak, welks vorm men met een huif vergeleek, 

(*) Zie de bewijzen daarvan in het Charferboek, V 148, 150, 151, 
314, 520, 850. 

(†) Vreemd is het, dat men een dak vergeleek bij eene huyfof hoeykc, 
een vrouwelijk hoofdhulsel van dien tijd, door BUDERDIJK een slmerkap 
genaamd. Beidedienden echter tot dekking of bekruining. 
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werd, zonder een regtstandigen gevel, spits toeloopende 
gemaakt, met kleine wolvedaken, en met leijen ge
dekt (*). De binnenruimte, welke aan de oost- en 
westzijde een, en aan de zuid-en noordzijde twee breede 
poortsgewijze ingangen bekwam, welke van buiten ron
dom het gebouw slechts met eene smalle hangende luifel 
gedekt waren, werd ia laatstgenoemden zomer, toen het 
gebouw de voltooijing naderde, voorzien met twee groote 
ijzeren Evenaars, ieder van negen houtvoeten lengte en 
325 ponden zwaarte. Nadat ook de balans uit de oude 
Waag hersteld was, werd daarbij in het volgende jaar 
een vierde nog grootere Evenaar gevoegd, lang 10 
voeten en zwaar 400 ponden. Allen werden door PETER 

HENDRICX-ZOON VAN DE GHERE, Balansmaker te Amster
dam, vervaardigd en geleverd. In 1598 schijnt de laatste 
hand aan het gebouw gelegd te zijn, dewijl dat jaartal, 
in steen gehouwen, aan den binnenmuur wordt gevon
den. Tot het lossen van goederen werd vervolgens aan 
elke zijde van het gebouw eene kraan of wip-, en 
eenige jaren later daarbij twee kartouwen, tot sieraad 
en beveiliging, geplaatst. Het ruime bovenvertrek werd 
eerst bestemd tot het houden van verkoopingen van 
vastigheden, ten voordeele van de Diakonie-armen; daarna 
tot de zittingen van het Malefaits- of krijgsgerigt, en in 
1610 tot Burgerwacht, gelijk later een gedeelte daarvan 
tot verblijf van de Nachtwacht werd afgestaan. Ter 
bevordering van den handel stond de Regering in 1643 
den kooplieden toe, om de Waag als eene Beurs te ge
bruiken, ten einde daar alle voormiddagen van 11 tot 
12 uur bijeen te komen, en om bij regen gebruik van het 
bovenvertrek te maken. In 1695 , liet zij ten dienste der 
in- en uitlandsche kooplieden, »in de Boterwaegh een 
»kraekje maken," de zonnewijzers op de hoeken her
stellen, en het plein verhoogen en op nieuw bevloeren. 
Eerst later werd het gebouw met eene breede luifel, van 
den tegenwoordigen vorm, omgeven. 

(*) Hiertoe werden van eenen JAN MIDDELBÀCH van Keulen» 65 risten 
"goede Mosselsche leijen, ider rist voor ruim 9 Car. Gld., teleuerenvoor 
»Pinxter in den iaere 1596, geeoft." Memorieboek, 5. 

') * 
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8. Verbetering van de Toevoerkanalen en van 
het Verlaat der stad. 

Het was der Stedelijke Overheid echter niet genoeg, 
door het doen bouwen van eene nieuwe Waag de belangen 
des Handels bevorderd te hebben; ook de bevordering van 
de naauw daarmede verbondene Scheepvaart was besten
dig een voorwerp van hare zorg. Inzonderheid trachtte 
zi} steeds de bezwaren weg te nemen, die dezelve, we
gens de ondiepte van vele kanalen, in den weg stonden, 
ten einde de binnenlandsche gemeenschap te water te 
verbeteren, en de toegangen naar en van deze stad tot 
de voornaamste Friesche zeehavens en handelplaatsen 
gemakkelijk of althans bevaarbaar te maken. Gedurende 
de laatste jaren van onrust en krijg waren vele open
bare werken, en ook vooral ook het uitdiepen of slatten van 
vele vaarten, verwaailoosd geworden. Reeds in 1561 
waren daaromtrent menigvuldige klagten gerezen, doch 
telkens had de uitvoering verhindering ondervonden. 
Eerst dertig jaren later deed men, met hoop op beteren 
uitslag, pogingen tot herstel. Uit overtuiging van de 
hooge noodzakelijkheid en van het belang der stad, deed 
Leeuwarden in 1590 eerst het voorstel tot verbetering 
van de E e en van de vaart uit de E e over Finkum 
en de Leije naar de Bildtzijl (*). Zes jaren daarna 

(*) Van deze noordelijke zeesluis maakten de schepen der Leeuwar
ders destijds veel gebruik. Bij het verzoek aan de Gedeputeerden zeide 
de Regering: »angemerckt soo droge als vette waren van viueres ende 
.mede van eoopmanschappen, als ooc turff ende brandingen tot alge-
» meene profit ende sonderlinge nutticheit van 't grootste deel dezer 
»landtsehappe daer so in als vuytgeuoert ende gescheept worden; ende 
» insonderheit den heerlike landtschaps zeehaven aldaer met vaert ende 
» diepte behoort in eere geonderhouden te worden." Om die reden deed 
Leeutcarden reeds in 1547 aan den Stadhouder en het Hof het verzoek, 
dat deze vaart, ten behoeve der scheepvaart met granen, visch en an
dere waren naar deze stad, mogt uitgediept worden; alsmedeonistreeks 
1560 een voorstel, om een kanaal te maken uit de E e bij Vierhuis, door 
d e J e l s u m e r v a a r t te verlengen tot aan de Stvette, en dan noordwaarts 
daar langs te graven tot in de B1 i k v a a r t, ten einde, voorbij L. Vrouwe-
Parochie en de Leije, door de Bildtzijl in zee te varen. Volgens MS. 
Stukken in het Stedelijk Archief. 
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besloot de Raad, »oraby die Heren Gedeputeerden op' t 
»spoedichst aen te holden, ten eynde die Vaerten van 
» Leeuwerden nae Doccum ende Harlingen, ende voorts 
»nae die Lemmer moegen opgeslatt worden." Menig
vuldig waren echter de bezwaren, welke het Landsbe
stuur ondervond bij de poging, om aan dit verzoek te 
voldoen. Leeuwarden liet het nogtans bij geene woorden 
blijven. In Junij 1597 volbragt de stad haar aandeel 
in het uitdiepen van de E e , en ving dadelijk daarna 
aan met de opruiming van de droogten in het V l i e t 
en verdere wateren, voor zooverre zij daartoe verpligt 
was. Vervolgens drong zij nogmaals bij de Staten aan 
op de wegruiming Tan de bezwaren, welke de scheepvaart 
in het vaarwater naar de Lemmer hinderden. 

Nog meer tegenkanting ontmoette men bij de opgraving 
van de H a r l i n g e r v a a r t , bewesten de stad. Ofschoon 
Gedeputeerde Staten reeds in 1597 hiertoe bevel hadden 
gegeven (*), bleven de grietenijen Menaldumadeel en Fra-
nekeradeel met de stad Franeker tot den jare 1602 (zoo 
men voorgaf uit onvermogen) in gebreke, aan dit bevel 
en hare verpligting te voldoen. De stad Leeuwarden, 
wier scheepvaart bij eene zeehaven als die van Harlin
gen zoo groot belang had, was het » ondragelyck langer 
»te wachten ende in haer neringhe vercort te worden." 
Na in 1599 een groot deel der stadsgrachten uitgediept 
te hebben, volbragt zij in het volgende jaar 1600 haar 
aandeel in de vaart tot Ritsumazijl. Zij ontmoette bij 
deze gelegenheid nog eene zwarigheid, welke niet dan 
met groote kosten en moeite overwonnen kon worden. 

Men bemerkte namelijk, dat de houten sluis of het Stads-
Verlaat, 19 roeden buiten de L. Viouwe-waterpoort in 
die vaart gelegen, even als de sluiswachters-woning, 
welke nog met riet gedekt was, wegens bouwvalligheid 
aanzienlijke herstellingen vereischte. Dien ten gevolge 
besloot het Bestuur, om het Verlaat niet alleen te doen 
vernieuwen, maar het ook 20 roeden verder van de stad 

(*) Charterboek, IV 969, Ook de vaart \«n Schenkenschans nanr 
Sneek werd in den jare 1591 opgpgr.tveii. 
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te verleggen, en van steen op te metselen. De lengte 
der n ieuw te graven sluiskolk* werd op 10 roeden 4 | 
voeten , de breedte op 3 roeden 4 voeten, de doorvaart 
op bijna 16 voeten en de diepte op 6 yoeten beneden den 
zomerwaterstand bepaald. Gedurende den zomer des 
jaars 1600 werd dit werk volbragt. In Augustus ving 
men aan met bouwen van een nieuw huis en herberg 
voor den sluiswachter , boven welks ingang het in steen 
gehouwen stads wapen met het jaar der bouwing werd 
geplaatst. Over de noordelijke sluisdeuren werd eene 
hooge gangbrug gelegd (*). 

9. Oprigting van een Stads- en, daarna 
Lands- Tuchthuis, 

Een der belangrijkste onderwerpen der geschiedenis 
van eene stad of van een land is voorzeker de nasporing 
van den toestand der zeden, vooral der geringe volks
klasse , en van de openbare veiligheid in verschillende 
tijdperken. Omstreeks het einde der zestiende eeuw 
schijnen deze in Friesland al vrij ongunstig geweest te zijn. 
Bij de toeneming in bevolking was ook hier ter stede 
het getal armen en de klasse van luiaards en lediggan-
gers vermeerderd; vooral ook, toen, na het aftrekken 
van de Spaansche benden , deze provincie minder krijgs
volk in dienst had dan vroeger. Levende van de alge-
meene goedwilligheid, waren zij gevaarlijk geworden voor 
de veiligheid der ingezetenen van den Staat , welke 
zij ieder oogenblik trachtten te belagen. De Stedelijke 
Regering achtte het dus pl igtmatig, tegen dit gevaar te 
waken , en he t was dáá rom, dat zij den 20 Julij 1598 
besloot: »om hjer binnen den Stadt een Tuchthuys te 
» funderen." 

Het is echter moeijeîijk te beslissen, of dit besluit uit 

(*) Bij eene vergelijking tussehen de kaarten PI. IV en Vis deze 
verandering van standplaats duidelijk op temaken, Het oude Verlaat 
lag op de halve lengte van het tegenwoordige paalwerk. Misschien stond 
deze verplaatsing reeds in veiband met eene ontworpeiie uitlegging van 
de stad aau de zuidzijde, v. elke later plaats had. 
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den boezem van den Magistraat zelven kwam, dan of 
het een gevolg was Tan een voorstel tot het oprigten 
Tan een Lands Tuchthuis, »na het loffelyck exempel van 
eenighe welbestelde gemene besten," hetwelk weinige we
ken te voren door het Hof van Friesland bij de Staten des 
lands was ingediend (*). Dit voorstel werd op den Landsdag 
van den volgenden jare bij de punten Tan beraadslaging 
gevoegd, en vond allen bijval: want de Volmagten waren 
zóó overtuigd van de gegrondheid der klagten over de 
y> vele Ledichgangers en sterckke Bedelaers, die den goe-
»den Ingezetenen, zo in de Steeden als den Dorpen, 
» beswaerlyeken vallen, en over de jonge Luiden, die hun 
» Olders ende Voormombers (Voogden) ongehoorsaem zyn, 
»hun goederen oneerlyeken verquistende," dat zij Ge
deputeerde Staten magtigden, om in de oprigting van 
een Tucht- en Werkhuis ten spoedigste te voorzien, en 
om tevens bij publicatie de Bedelarij ten strengsten te 
verbieden (†). Ter dadelijke voorziening in de kosten 
daarvan werden zij gelast, om drie pondematen lands 
te Makkum, der provincie toebehoorende, te verkoo-
pen (§). 

Gedeputeerde Staten, die zich gaarne de plaats en de 
manier van oprigting hadden zien aangewezen, aarzelden 
echter, om aan dit besluit gevolg te geven. Vandaar, 
dat zij op den volgenden Landsdag, van den jare 1600, 
daartoe op nieuw last ontvingen (\). Die aarzeling had, 
zonder twijfel, mede haren grond in de gelijktijdige op
rigting van een dergelijk gesticht door de stad Leeuwar
den. Immers, er waren geene twee maanden sedert het 
nemen van het bovenvermelde besluit, van 20 Julij 
1598, verloopen, of Gecommitteerden uit den Raad der 
stad hadden reeds schikkingen gemaakt, dat de Kerk 
van het voormalige Klooster der Graauwe Begijnen (de 
zuidelijke helft der tegenwoordige Westerkerk) tot het 
gemelde doel ingerigt-, en dat daarover een Tuchtmees-
ter aangesteld was. Echter werd eerst twee jaren later, 

(*) Charterboek, IV 984. April. (†) Aldaar, 1031. 11 Februari). 
(§) Aldaar, 1036.11 Februav.j (].) Aldaar, 1067.17 Maart. 
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in 1600, bevolen, dat alle Bedelaars van de straat op
genomen- , alsmede, dat al de personen, welke wegens 
policie-overtredingen door den Geregte der stad veroor
deeld waren, in het Tuchthuis geplaatst zouden worden, 
om te werken. 

Maar, was hierdoor alzoo in de behoefte van de Stad 
voorzien — ten aanzien van de overige deelen dezer Pro
vincie was die behoefte blijven bestaan, en werd zij hoe 
langer hoe dringender gevoeld. Vruchteloos toch waren 
velerlei maatregelen bevonden, om » die Leedichgangers, 
»stercke Bedelaers, ende andere vreemde Vagabonden 
» te bedwingen, en nogh boevejachten, nogh ' t uitrijden 
»van ruiters had het uitloopen en gaerden (bedelen) van 
»de (afgedankte) soldaten ten platten Lande" kunnen 
beletten. Opdat dit vGheboufte ende Vagabunden be-
» dwongen, ende in den toom conde gehouden worden," 
was er bij de Staten voorgesteld »een Tuchthuys ten 
»platten Lande op te richten," waartoe op den Lands-
dag van 1605 Gedeputeerde Staten gemagtigd werden, 
»een middel ende voet te beraemen" (*); doch bij be
sluit van den 7 Februarij des volgenden jaars werd de 
oprigting daarvan weder tot nadere gelegenheid uitgesteld. 

De dringende noodzakelijkheid echter bewoog de Ge
deputeerde Staten, den 19 Julij 1608, om met den 
Magistraat van Leeuu arden in onderhandeling te treden, 
of deze ook genegen mogt zijn, om het Stads-Tuchthuis 
op billijke voorwaarden aan den Lande over te dragen. 
Dit voorstel geschiedde; doch de wederzijdsche Gecom
mitteerden konden elkander niet verstaan omtrent de 
wijze van overdragt. Het voorstel werd alzoo door het 
Stadsbestuur afgewezen, evenwel onder aanbieding, dat 
het schikkingen wilde maken, om, op voordragt van 
den Lande, eenige »delinquanten" in het Gesticht op 
te nemen. Dit viel nogtans geenszins in het plan van 
Gedeputeerde Staten, die, daar de zaak inderdaad geen 
langer uitstel kon lijden, ook om deze reden, een bui-

(*) Cba}levbaek,\' 113, den 20 April. 
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tengewonen Landsdag beschreven, om tot »de oprech-
»tinge van een Generaal Tuchthuis te resolveren, dat 
»men bij deze gelegentheit sal mogen gebruicken tot sui-
»vcringe van 't Landt, en straffe van de boeven en 
»straetschenders, daer mede 't selve nu alomme vervult is." 

Uit deze en de vroeger, uit de oorspronkelijke stukken, 
aangehaalde woorden zien wij (met dankbaarheid voor 
de voorregten van onzen leeftijd) hoe bedroevend destijds 
de toestand was van Friesland, ten aanzien der open
bare veiligheid en de onzedelijkheid van het gemeen. 
Geen wonder dus, dat de Staten op dien Landsdag, 
den 20 Augustus 1608, dadelijk en met even krachtige 
woorden, besloten tot de oprigting van een Landschaps 
Tuchthuis , en tot afschaffing van het » nieuwe privé Tucht-
»huys der Stad Leeuwarden f' terwijl zij hunne Gede
puteerden de magt verleenden, om, met overleg van 
eenige Raadsheeren van het Hof, dit besluit ten spoe
digste uit te voeren (*). 

Dit stellige voornemen der Staten maakte de Stedelijke 
Regering, die nu toch de opheffing van hare inrigting 
had te vreezen, eenigzins rekkelijker. Althans, toen Ge
deputeerden andermaal aanzoek deden, om het bestaande 
gebouw met toebehooren over te nemen, aarzelde de 
Raad niet lang, om hiertoe zijne stemming te geven: te 
minder, omdat bij dit aanzoek de belofte gevoegd was, 
dat deze afstand geenszins zou strekken tot » verminde-
»ringe van des Stadts praevilegien ende vrijheden, om 
»ciuile ende criminele iusticie te bedienen, gelijck sij 
»hier voorens alle tyt gewoon is geweest te doen." 
Nadat het gebouw door deskundigen gewaardeerd was, 
deed het Bestuur een eisch van 12,000 Gulden, welken 
het evenwel genoodzaakt was in dier voege te vermin
deren, dat, bij den koop, welke op den 11 Julij 1609 
gesloten werd, » den Grauue Baginen Kercke, met alle haer 
»aimeien ende toebehoren, zoe well oude als nyeuwe 
»gebouw van cameren, galerien ende anders, mit sampt 
» den inboelen, prouisie ende andere roerlyke Guederen, 

(*) ChcHferboel, V 152, 
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» daer inne wesende," door de Stad aan het Landschap 
»tot eenen gemenen Lants Tuchthuys" werd overgedra
gen, voor de som van 8300 Gulden (*). 

Nadat nu een der Voogden, op verzoek van Gedepu
teerden , naar Amsterdam was gereisd, ten einde kennis 
te nemen omtrent de inrigting van het Tucht- en Werk
huis aldaar, werden er op den eerstvolgenden Landsdag, 
den 22 Februarij 1610, uitvoerige bepalingen vastgesteld 
aangaande het bestuur, de bestemming en de inrigting van 
het Tuchthuis; omtrent de verpligtingen van de vier 
Voogden of » Curatoiren" , de twee Voogdessen of» Moe
ren" en den Tuchtmeester, en betrekkelijk de wijze, 
waarop de gevangenen opgesloten en verpleegd zouden 
worden. Tevens werd hierbij bepaald, dat het gebouw 
mede ingerigt zou worden »tot een Werck- ende Am-
»baehtshuys", eensdeels voor bedelaars en ledigloopers, 
en anderdeels voor vrije lieden, welke hierin werk mog-
ten komen zoeken, » sonder creuckinge ofte besmettinge 
»van hun eere, reputatie, goede naem, ende faem" (†). 

Aldus scheen nu de gansche zaak bevorderd- en op 
een goeden voet gebragt te zijn. Maar — is het niet 
wonder ! —juist zes jaren later werd op den Landsdag het 
besluit genomen: »het Tuchthuys aff te schaffen, ende 
»d ' Tuchtelingen daer vuyt te ontslaen, in voegen als 
»tselve mette Heeren Raiden Prouinciael te rade bevon-
•>> den sal worden." Of de inrigting, welke onder het 
bestuur der Stad goedkeuring had mogen verwerven , nu , 
onder een ander, welligt minder geschikt, bestuur, niet 
aan het doel beantwoordde; of de narigten, omtrent de 
ingeslopene misbruiken, welke Gedeputeerden den 13 
September 1614 bevolen in te winnen, zoo ongunstig 
waren voorgekomen; dan of men geen meester kon blij
ven over de menigvuldig slechte personen, welke men 
had opgenomen, —wie zal dit beslissen? Misschien liep dit 

(*) Chatterboek, V 163, \OORDA, Register, N°. 170. De klok in 
den toren bleef evenwel het eigendom der stad. 

(•j) Zie deze belangrijke Attikelen in het Chat let boek, V 166. 

file:///oorda
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alles te zamen. Het vermelde besluit werd althans uit
gevoerd , en de Tuchtmeester en de Voogden bedankt. 
In Maart des volgenden jaars werden de goederen be
schreven, en daarna openlijk verkocht.—Aldus nam het 
bestaan van het Tuchthuis een einde. 

Zonder eenige bestemming stond het gebouw nu we
der ledig. Intusschen had de dichter JAN JANS-ZOON STARTER 

hier eene Rederijkerskamer, onder de zinspreuk: Och, 
mogt het rijzen ! opgerigt, en dit gebouw tot het geven 
van tooneelvertooningen gebruikt. Welligt was dit buiten 
voorkennis van Gedeputeerden geschied. Althans bij 
Resolutie van den 9 Januarij 1619 werd hem en zijn 
gezelschap aangezegd, om het gebouw, door hen, »tot 
»den gebruieke van het (destijds nog bij velen veroor-
»deelde) Comediespelen ingenomen," op het spoedigste 
van al de daartoe behoorende behoeften te ontledigen. 
Nog in September des zelfden jaars, toen het gebouw 
tot berging van bouwmaterialen diende, besloten de 
Staten, dat, » alsoo het Landschaps Tugthuis jaarlycks 
»merckelycke reparatien is vereyschende, sonder dat 
»van 't selve eenige dienst voor 't Landt getrocken 
»werd," Gedeputeerden hetzelve bij gedeelten verkoo-
pen-, en de opbrengst daarvan besteden zouden »tot 
»nootwendige reparatien ende herbouwinge van 't Land-
»schaps Gevangenhuys op 't gedemolieerde Blockhuys, 
»sampt tot opbouwinge van een nieuwe Poorte voor 't 
» Landschapshuys" (*). 

Vóórdat men hiertoe overging, verzocht de Magistraat 
van Leeuwarden, in Januarij 1620, dat die verkooping 
opgeschort-, en het gebouw tot een redelijken prijs aan 
de Stad afgestaan mogt worden, ten einde het tot zulk 
een doel te ^ gebruiken, als ten dienste der Stad zou 
noodig geoordeeld worden. Bit verzoek werd toegestaan, 
en het gebouw ging bij koop weder aan de Stad over (†). 

(*) Charterboek, V 255, den 18 September. 
(†) Zonderling: is het, dat ik de bijzonderheden en voorwaarden van 

deze overdragt noeh in de Stedelijke, noch in de Lands-Resolutiën heb 
vermeld gevonden. Nog den 19 Junij 1623 hielden Gedeputeerden bij 
den Magistraat aan, om ôf het gebouw weder af te staan, of den koop-



2 8 GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING VAN LEEUWARDEN. 

Tot welk einde het nu vervolgens eeuige jaren gebruikt 
werd, is onbekend. Misschien vormde de Regering toen 
reeds het plan, om dit vroegere kerkgebouw weder tot 
de openbare eeredienst, als derde kerk der aanwinnende 
Hervormde Gemeente, in te rigten, gelijk later gebeurde, 
en in het volgende Hoofdstuk zal verhaald worden. 

10. Oprigting van eene Bank van Leening. 

Was de oprigting van een Tuchthuis in deze stad 
een noodzakelijk kwaad geweest, ter beveiliging van de 
in bevolking toenemende maatschappij — niet minder 
was dit eene andere instelling, welke hier gelijktijdig 
verordend werd; — die , aan den eenen kant beschouwd, 
door het misbruik van het vertrouwen op hare hulp, 
voor velen verderfelijk kan worden; doch wier grootste 
verdienste, aan den anderen kant, daarin bestaat, dat 
zij, onder toezigt der Regering, de behoeftigen beschermt 
tegen meer vermogende personen, die, door te hooge 
rente te eischen van op goederen voorgeschoten gelden, 
misbruik maken van den nood van anderen. 

Deze laatste gunstige zijde scheen in het oog van vele 
leden van het toenmalige Stadsbestuur echter niet te 
kunnen opwegen tegen de ongunstige en zelfs nadeelige 
gevolgen, welke men van de oprigting van eene Bank 
van Leening hier ter stede meende te moeten vreezen. 
Althans, toen in September 1601 verscheidene personen 
zich tot die oprigting aanboden, ijverden eenige Raads
leden met kracht hier tegen. De meerderheid oordeelde 
echter, dat men de verzoekers eerst eens omtrent de 
wijze en de voorwaarden behoorde te verstaan. Nadat 
dit geschied was, werden deze voorwaarden in de ver
gadering van den Raad, van den 28 October 1601, 
voorgedragen. Be eene partij was er nu onvoorwaardelijk 
tegen, de andere vóór, doch de derde en talrijkste zou 
vóór de oprigting stemmen, indien de Stad , of de armen, 

schat op te brengen. De laatste scheen hiermede geene groote haast te 
maken, dewijl Gedeputeerden den 12 Julij 1627 nog Gecommitteerden 
benoemden, om deze zaak mei de Stad Ie vereffenen. 
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of het Tuchthuis van de winsten dezer instelling een 
betamelijk voordeel zou kunnen genieten. Er werd alzoo 
besloten, de Commissarissen te magtigen, om met een 
der verzoekers, op de voor de Stad meest voordeelige 
wijze, »nopens een Tafel van Leeninge" overeen te 
komen (*). 

Intusschen trok dit voornemen zelfs de aandacht van 
het Hof van Friesland, da t , den 4 November, aan Ge
deputeerde Staten te kennen gaf, dat het »dese sake 
» niet alleen pernitieus ende voor de gemene ingesetenen 
»schadelijck" beschouwde, maar tevens oordeelde, dat 
niet de Regering van Leeuwarden, maar de Staten des 
lands bevoegd waren , om toestemming te geven tot bet 
houden van »een L o m m e r t " ; waarom het Hof verzocht, 
dat Gedeputeerden » d e zake wilden behart igen, soo sij 
»bevinden souden oirbaerlijkst te wesen." Er is echter 
geen blijk bekend , dat de Staten aan dit verzoek ge
volg gegeven-, of zich in eenig opzigt met deze zaak 
bemoeid hebben. 

Immers, zonder eenigen tegenstand van b u i t e n , werd 
den 4 November 1601 besloten, dat aan den Tafelhou-
der JACQUES BALBIAN uit Delft he t houden van eene Bank 
van Leening, voor den tijd van zestien j a r e n , hier werd 
toegestaan; op voorwaarde, dat hij der Stad vooraf in 
eens zoude geven 700 Ponden Vlaamsen, van 6 Gld. 
het s tuk, en ieder der zestien ja ren 300 zulke Ponden, 
Bovendien verbond hij zich, dat hij de Stad niet alleen 
van alle nadeelen schadeloos zou houden , maar ook, om 
haar jaarlijks de sommen op te brengen. welke de ver
stane panden , bij verkoop, meer zouden opbrengen, dan 

(*) Een merkwaardig stuk, bevattende al de gronden, welke, naar 
de zienswijze dier dagen, tegen deze inrigting, »als ongoddelyck, ver-
»daml yck ende seer schadelyek onder de menschen,'' konden aangevoerd 
worden, is eene Resolutie der Regering van Hasselt, van den jare 
1600, medegedeeld door den Heer EBBiNGE WDBBEN , inden Overijss.Alm. 
voor 18-43, 127. Zie over den oorsprong en de geschiedenis der Lombar
den vooral WAGENAAR, Amsterdam, II 35; BOEY, ff'oorden-tolk, II 433; 
Geschiedkundig TVoordenhoeh der Uitvindingen, 's Hertogenbosch, 
1826, I 85, enz. 



3 0 GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING VAN LEEUWARDEN. 

waarvoor zij beleend waren. De rente daarvan werd 
bepaald op één duit van eiken Gulden in de week(*). 

»Tot meeste welvaert ende dienst der Burgeren en 
>? lngesetenen, ende volgende 't Exempel van anderen 
»wel geconstitueerde Republycquen, oock begaeft met 
»Godts suyuere Woordt, gestelt 't Recht gebruyck voor 
» ' t misbruyck,"— met zulk eeue bedoeling werd alzoo 
hier den 1 Mei 1602 eene Bank van Leening gevestigd. 
Intusschen had BALBIAN eenige weken te voren van 
HELENA VAN siccAMA, weduwe van Dr. DUCO WYAERDA , 
Raad in den Hove van Friesland, voor 2060 Goudgl. 
een huis en hof gekocht, staande in de Begijnestraat, 
op den hoek der Bollemanssteeg; een groot gebouw, 
dat wij vroeger als het Spinhuis der Graauwe Zusteren 
vermeld hebben, en hetwelk nu tot een Lombard werd 
ingerigt. 

Het is zeer vermoedelijk, dat BALBIAN bij deze zoo 
zeer bezwaarde onderneming geene zijde gesponnen heeft. 
Na het eindigen van de pachtjaren kon of begeerde 
hij die althans niet te verlengen. In 1616 verleende 
de Regering nu Octrooi tot het houden van de Bank 
van Leening (te beginnen met 1 Maart 1618) aan NICO-

LAAS ROGLAES en ISAAC LUS , op nagenoeg gelijke voor
waarden, doch met het nog grootere bezwaar, dat zij 
dadelijk bij den aanvang een geschenk van 5000 Gld. 
aan de Stad en 200 Gld. aan de armen moesten geven. 
en gedurende de zestien pachtjaren jaarlijks 2000 Gld. 
aan de stedelijke kas zouden opbrengen (†). 

Deze nieuwe ondernemers hebben de Bank echter niet 
in het zelfde huis van den vorigen pachter, maar daar 
naast, in het vroegere Patershuis des kloosters, gehou
den: want toen na verloop van eenige jaren de vorige 
tafelhouder JACOB ALEXANDER BALBIAEN (dus wordt hij 
in een later stuk genoemd) overleden-, en zijn boedel 

(*) Alles ingevolge Acte van den -4 November 1601 en Octrooi in 
forma vanden 19 Maart 1602, welke, met den hierna vermelden Koop-
brief, nog in het Stedelijk Atchief, N°. 255, 256 en 257, bewaard lijn. 

(†) Dit Octrooi komt in het Archief voor onder N°. 270. 
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in 1622 door zijne schuldeischers aangetast was, werd 
het eerstgenoemde huis door Commissarissen van den 
Hove verkocht aan ERNST VAN DONIA, Grietman van 
Leeuwarderadeel, voor de som yan 2000 Goudgld. — 

Door eenen lateren Bankhouder, ISAAC VAN DER HELLEN, 

werd de Lombard sedert 1665 een geruimen tijd in het 
Hooghuis op de Nieuwestad (thans het Magazijn van 
SINREL) gehouden, uit welke oorzaak aan de Hooghuis-
tersteeg daarna ook den naam van de Oude Lombards-
steeg werd gegeven. 

11. Nieuwe Latijnsche School. 

Tijdens het bovenvermelde gebouw aan genoemden 
Grietman verkocht werd, had de Stedelijke Regering 
reeds lang het plan beraamd, om, in plaats van het 
oude en bouwvallige schoolgebouw, eene nieuwe Latijn
sche School te doen bouwen. Werkelijk was er in Maart 
1619 reeds bevel gegeven, om voor hout, kalk en steen 
te zorgen, ten einde in het begin van het volgende jaar 
met den opbouw een aanvang te maken; ook het ont
werp en bestek werden in Augustus van dat jaar door 
den Raad goedgekeurd. Maar, de groote aankoopen, 
welke de B_egering in de drie vorige jaren had gedaan , ter 
bekoming van een Raadhuis als anders, en de verba
zende sommen, welke men nu gelijktijdig aan de ste
delijke Vestingwerken te koste legde , veroorzaakten, dat 
de uitvoering van dit besluit voor alsnog uitgesteld werd. 
Toen nu drie jaren later het huis der voormalige Bank 
van Leening door den Grietman ERNST VAN DONIA ge
kocht was, zag men in, dat dit eene geschikte gelegen
heid zoude geweest zijn, om de bestaande behoefte te 
vervullen. Het gebouw toch werd in den koopbrief 
beschreven, als »eene heerlycke schoone huysinghe, 
»staende in de Baginenstraete, met de achterplaats, 
»bleeck ende schoone groote hoouinghe, sampt twee 
» camers, een Poort ende breede Inganck tot het Hoff 
»in de Boliemansstraele, hebbende de huysinghe van 
»de tegenwoordighe Lombert ten oosten." De Magistraat 
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deed derhalve een voorstel aan genoemden Grietman, 
om het door hem gekochte huis aan de Stad over te 
dragen. Deze bewilligde hierin, en stond het, bij Acte 
van den 7 December 1622, aan de Stad af; waarna de 
koopsom met de kosten den 15 October des volgenden 
jaars, met 336 gouden Spaansche Pistoletten, van 7 Gld. 
14 St. het stuk, aan den Commissaris van den Hove voor 
de crediteuren van BALBIAN werd voldaan. 

Onderwijl had de Regering den 15 Augustus bevolen, 
dat dit gebouw nu ten spoedigste tot Latijnsche Scholen 
zoude ingerigt worden. Hieraan werd onmiddelijk vol
daan. In de benedenverdieping werden er drie ver
trekken tot de drie eerste of Praeceptors-scholen veror
dend. Eene daarvan had haren ingang onder eene op 
zuilen rustende galerij, aan het einde van de ruime 
binnenplaats, vóór welke, bij den ingang in de Bolle-
manssteeg (welke nu vervolgens veelal de Schoolstraat 
werd genoemd), eene groote Poort van gehouwen steen 
werd gemaakt. Boven het jaartal der voltooijing, 1625, 
werd daarop eene springende fontein afgebeeld, en daar 
beneden het volgende vers (vermoedelijk van den Rector 
EDO NEUHÜSIÜS) tot opschrift geplaatst: 

Hic vivos HELICON SUDAT SOLYMAEIUS IMBRES, 

DOCTRXNÆQUE SCATENT, ET PIETATIS OPES. 

SPARGE, SACRAS FONS, UBER AOTJAS, ET FLUMINE LARGO 

M.ENTES, ORA, FORUM, TEMPLA LAREMQUE RIGA. 

Waarvan de vertaling is: 

De Heiige Helicon druipt hier van levend water, 
Hier wellen schatten op van deugd en wijsheidszin. 

Stort, rijke Bron! uw vocht, en stroom met mild geklater 
De harten en verstand, de markt en tempels in. (*) 

Op de bovenverdieping werden er vertrekken voor de 
vierde en vijfde, of de Rectors-en Conrectors-scholen , in
gerigt. Hier nevens was nog een groot vertrek, hetwelk 

(*) Volgens de vertaling, van \. i. v*» DER AA, Aardnjlskundig 
Woordenboek det Nederlanden , VII 131. 
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tot eene Vergaderzaal of »Heerekamer van de School-
»archen" bestemd werd , en dat sedert 1693 ook tot 
het houden der bijeenkomsten van het Collegium Medi-
cum dezer stad diende» 

In het volgende voorjaar waren al de schoolvertrekken 
ten gebruike gereed. Op den 31 Mei 1624 werden zij 
door den Magistraat, de Curatoren, de Onderwijzers en 
Leerlingen plegtstatig ingewijd, bij welke gelegenheid de 
genoemde Rector EDO NEUHUSIUS (door SCHOTANUS » e e n 
»uytnemende Poëet en Orator genoemd, die een goede 
» h a n d t van onderwysinghe had") eene Redevoering deed : 
de dignîtate muneris Scholastici, d. i. over de waardig
heid van het ambt des Schoolonderwijzers, welke kort 
daarna in druk is uitgegeven. Het was di t schoolge
b o u w , waarin vervolgens, gedurende ruim 200 j a r e n , 
onder verdienstelijke leermeesters, een aantal u i tmuntende 
mannen zijn gekweekt , welke dezer stad en het vader
land tot grooten roem gestrekt hebben (*). 

13. Het Stads-Pesthuis. 

Zonder twijfel werd de stichting of vernieuwing van 
de verschillende Stedelijke Gebouwen , naar gelang van 
de veranderde of toenemende behoeften der maatschappij , 
door de leden der Regering met uiteenloopende gevoe
lens van vreugde en smart ondernomen. Aangenaam 
was het voorzeker, dat het aanzien en de welvaart dei-
stad het vereischten en toelieten, om gebouwen als het 
Raadhuis , de W a a g , de Latijnsche school enz. op de 
vermelde wijze te vernieuwen en te vergrooten. Bedroe
vende omstandigheden daarentegen hadden het oprigten 
van een Tuchthuis en Bank van Leening noodzakelijk 
gemaakt. Maar zoo er ééne bemoeijing w a s , van welke 
de toenmalige Regering zich te ijveriger k w e e t , naar 
mate de aanleiding daartoe meer verschrikkelijk en ver
woestende was — dan was het de zorg ter afwering van 

(*) Uit de Stedelijke Resolutieboeken; zie mede H. J. ARNTZENUJS, 

Oratio de natalibvs et incrementis Gymnasii Leovard. 1782, 29 v 

Tegeniv. Slaat van Friesland, II 160. 

II. 3 
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de besmetting, en ter verpleging van kranken, wanneer 
de ysselijke Pestziekte nu en dan in deze streken woed
de, en stad en land met weedom vervulde. 

Reeds in 1564, toen »die grouwsaeme plaege der 
»pestilentie binnen deesen Landen begon te wassen," 
had de Stadhouder AREMBERG maatregelen van voorzorg 
in deze stad vastgesteld (*). In 1576, toen »die con-
»tagieuse sieckte van de peste" zich weder begon te 
verheffen, werden deze door het Stadsbestuur tot in 
bijzonderheden uitgebreid. Zelfs het Hof van Friesland 
trok zich deze zaak aan (†). Be verpleegplaats, wer-
waarts inzonderheid de behoeftige zieken door de pest-
dragers werden gebragt, bestond toenmaals in eenige 
>?Stadts Pesteameren" aan den wal, achter de Niéuwe-
buren. Maar toen in 1581, 1582 en zelfs nog in 1583 
de pest hier op nieuw met verschrikkelijk geweld heerschte, 
en de meeste huizen het teeken der ziekte (een stroo-
wisch) aan de deur droegen, toen waren deze vertrek
ken op verre na niet toereikende, om in de dringende 
behoefte te voorzien. TNadat het Bestuur de vroegere 
verordening betrekkelijk de verpleging van de zieken, 
en omtrent de maatregelen tegen de verbreiding van de 
besmetting vernieuwd had (§), werd daarenboven eerst 
de Beijer van het St. Anthonij-Gasthuis, daarna het Zie
kenhuis en vervolgens het Waschhuis en het gansche 
Kapittelhuie of de Consistorie van het gewezene Domi-
nikaner-klooster, tot zelfs de zalen, waarin de Lands-
dagen werden gehouden, tot verpleegplaatsen ingeruimd. 
En echter waren al deze gebouwen nog ontoereikend, om 
het staag vermeerderend getal zieken, van welke velen 
stierven, te bevatten. Toen kwamen de overige verla
tene geestelijke gebouwen te stade, en lagen weldra de 
kerken van Nijehove en Hoek en een gedeelte van het 
Galileër-klooster opgevuld met lijders. 

Zoodia de plaag eenigermate afnam, werden het ver
melde Ziekenhuis en Waschhuis der Jakobijnen, welke 

(*) Charteiboek, ÏIÏ 640. Zie ook le dl. bl. 197, 249, 251. 
(†) —— III1086, 1068. Augustus en September 1576. 
(§) IV 271 ; SCHOTANUS, Kronyk, 893. 
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geheel op zich zelve aan de westzijde van den klooster-
tuin, benoorden de kerk van Nijehove, stonden (ter plaatse 
van het tegenwoordige Nieuwe Stads-Weeshuis), geheel 
vernieuwd en veel vergroot, om bij voortduring tot een 
Stads - Pesthuis te dienen. De groote kosten, hiertoe 
aangewend, en tot verpleging van de zieken besteed, 
konden destijds gelukkig uit de opkomsten van de Gees
telijke of Kloostergoederen bestreden worden. Maar toen 
de bezittingen der vroegere kloosters in 1582 , op de hiei 
voor vermelde wijze, aan het Weeshuis, het St. Anthonij-
Gasthuis en de Huisarmen overgedragen werden, legde 
de Raad aan deze drie Arme-staten de verpligting op, 
om uit de opbrengst dier goederen »iu tyde van peste 
»het Pesthuis te besorgen, ende d onkosten Tan dien 
»te dragen" (*). 

Sedert dien tijd werd dit gebouw, ook buiten pesttijd , 
dikwijls van stads- en landswege tot het verplegen van 
zieken gebruikt. Zoo strekte hel in 1601 tot opneming 
van een veertigtal zoo gewonde als kranke soldaten uit 
de legers van den Staat, welcke » wederomme bij de 
»Generaliteit uit Holland herwaerts syn overgesonden," 
om, bij wijze van omslag, ten laste van de provincie 
Friesland verpleegd te worden. 

Reeds ten jare 1608 gaf de klagte over de bouwval
ligheid en ongeschiktheid van dit gebouw aanleiding tot 
het besluit van den Raad, om, ter plaatse van het 
oude, en nieuw Pesthuis op te trekken, en wel op 
kosten van de drie vermelde Armbesturen. Aangezien 
deze zich wel tot verzorging van het gesticht in tijden 
van pest-, maar niet tot herstelling van het gebouw-
zelf verpligt achtten, zoo bleef dit besluit onuitgevoerd, 
en gingen er meer dan twee jaren werkeloos voorbij. 
Evenwel gehoorzaamden de Voogden van het Gasthuis 
en Weeshuis en de Biakonie der Hervormde Gemeente 
eindelijk aan het bevel der Regering, en werd den 7 
Januarij 1611 tot den vernieuwden opbouw last gegeven. 
In den loop van dat jaar werd deze volbragt, dewijl de 

(*) Charterb. IV 295; MS. Geestelijke Rekeningen van 1580 env. 

3* 
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Raad den 13 December beval, dat in het door de Voog
den herbouwde Pesthuis » ghasten" zouden gebragt wor
den. Ieder dier Armbesturen droeg tot deze vernieu
wing ongeveer 460 Gld. bij. 

Bij dezen herbouw verkreeg het gesticht regelmatiger 
vorm en eene verbeterde inrigting. Het is ons echter niet 
gebleken, dat er van dit gebouw bijzonder gebruik is 
gemaakt, buiten de jaren 1602, 1619, 1656 en 1666, 
in welke jaren, vooral in het laatste, de pest ook in 
deze streken verschrikkelijk heeft gewoed (*). Althans in 
die jaren gaf de Regering last, om het Pesthuis behoor
lijk van oppassers te voorzien, en van het noodige te 
verzorgen. Eenige jaren later, toen er minder behoefte 
aan zulk eene inrigting, dan aan een gesticht ter ver
zorging ran het groot getal arme Weezen Jbestond, en 
de Regering met moeite eene standplaats voor een groot 
Weeshuis kon vinden, besloot zij, bij Resolutie vanden 
11 Januarij 1675, »dat 't teghenwoordighe Pesthuvs 
»daertoe sal worden geapproprieert ende opgevyselt 
»(verhoogd), nae 't concept van de vier meesteren tim-
»m6rluyden dien te neffens gemaeckt, met het nieuwe 
»werck op een cemetrie." Vermoedelijk is alzoo het 
westelijke gedeelte van het Nieuwe Stads-Weeshuis, dat 
daarvoor in de plaats werd gesticht, een overblijfsel 
van het voormalige Pesthuis. — Allezins gelukkig was 
het , en wij mogen er ons dankbaar in verheugen, dat 
het Stadsbestuur sedert nooit de behoefte heeft gevoeld 
aan eene dergelijke inrigting voor dit bepaalde doel; 
hoewel het vreemd is, dat deze stad sinds zoo lange 
jaren steeds een gewoon Stads-Burger-Zieken huis bleef 
ontberen, dewijl eerst in deze eeuw in die dringende 
behoefte is voorzien geworden. 

(*) Zie HALBERTSMA, Hulde aan GYSBERT JAPTKS, II 299. DezeFrie-
sche dichter stierf in 1666 ook aan de pest. —Vreemd is het , dat op de 
Kaart van SCHOTAHDS (PI. Vi l ) , van 166-4, het Ritske-Boelema-Gasthuis 
nis het Pesthuis staat vermeld. Dit is óf eene fout, of dit gesticht heef t 
toen tijdelijk tot dit doel gediend. Het eerste is het waarschijnlijkste, 
omdat hij het Pesthuis-zelf vergeten heeft te vermelden. 
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VERANDERINGEN EN AANBOÏJWINGEN, STREKKENDE TOT VER

BETERING EN VERSIERING VAN DE BINNENSTAD. 

Met regt mogen wij verwachten, dat de Stedelijke 
Overheid, die op de bovenvermelde wijze voor de ver
nieuwing van zoo vele gebouwen en inrigtingen zorgde, 
zich gelijktijdig niet minder zal beijverd hebben, om 
het aanzien en de versiering van de stad en het gemak 
en voordeel van hare burgers in andere opzigten, van 
meer algemeen belang, te bevorderen. Be voorbeelden 
daarvan, die wij nu geleidelijk zullen mededeelen, zijn 
dan ook menigvuldig, en strekken ten bewijze, hoe deze 
stad zich vóór, gedurende en na het Twaalfjarig Bestand 
met Spanje van de vroeger geledene rampen herstelde, 
en welk een geest van vooruitgang en zucht tot verbe
tering dit tijdvak kenmerkte , als eene der vruchten van 
de groote omwenteling in kerk en staat. 

14. Vernieuwing van de Brugpleinen, 
Steenen Pijpen enz. 

De Vischmarkt, de Langepijp, de 3rol enz. 

Sedert het midden van de vorige eeuw was het meer 
algemeen in gebruik gekomen, om , in het voornaamste 
gedeelte der stad, in plaats van de houten Bruggen, 
over de binnengrachten gewelfde steenen bogen te met
selen. Zij werden hier Pypen genoemd, gelijk de naam 
van Post te Bolsward, Boog te Groningen en Sluis in 
Holland daaraan eigen is. Wij zullen hier geenszins al 
de vernieuwingen van dien aard-, maar alleen de voor
naamste vermelden, omdat deze , als brugpleinen, eene 
meer algemeene bestemming verkregen. 

Ten jare 1609 werden de gelden, welke de Magistraat 
wegens den verkoop van het Stedelijk Tuchthuis van 
den Lande ontving, grootendeeis gebezigd, omdebreede 
houten brug, waarop sedert vele jaren de Vischmarkt 
werd gehouden, in een veel grooter steenen brugplein 
te doen veranderen; en om, ter zijde daarvan, een ge-
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deelte van den Eewal te overkruinen, ten behoeve van 
de Wortelmarkt, vanwaar dit plein den naam van de 
Wortelhaven ontving (*). Behalve de bouwstoffen, welke 
daartoe reeds in den vorigen jare waren aangekocht, 
ontving men nu » de blauwe arduinen boogen", in wier 
midden het stadswapen was gehouwen, uit Dordrecht, 
om welke te koopen zelfs een der Schepenen derwaarts 
gereisd was. Deze marktplaats werd echter toen nog 
niet overdekt. Eerst in 1641 beval de Regering, om 
op het rioordeinde der Vischmarkt een zoogenoemd Mijn-
of Mijninghuisje te timmeren tot afslag van de Visch, 
en wel »zoo klein en sierlyck als doenlyck. was." 
Toen werd ook de kruin van dat gedeelte met trappen 
tot een vlak plein geëffend, en de plaats van afslag in 
1663 met ijzeren leuningen afgesloten. 

Aan ruime openbare plaatsen of pleinen, die aan 
eene welgeordende stad zooveel sieraad bijzetten, bleef 
het onzer, vrij digtbebouwde, binnenstad tot dusverre 
nog altijd ontbreken. Nog was de Vischmarkt niet 
geheel voltooid, toen de Regering, den 23 Mei 1611, 
besloot, om van de Weerdspijp, bezijden de Waag, 
vodr de Weerd-, en van de Jurjen-Innespijp (†), eenige 
roeden westelijker gelegen, ééne lange pijp of plein te 
maken, waarin tevens de Koebrug, over de Oudegracht 
(nevens de Groote Sociëteit) liggende, zou worden be
trokken. Dit geschiedde nog in dit zelfde jaar; en 
groot was het nut en sieraad, dat door deze verbetering, 
ook tot het houden van marktdagen, feesten enz., 
dit voornaamste gedeelte der stad werd aangebragt. 

(*) Men herinnere zich hierbij, dat Wortelen en Rapen destijds 
evenzoo de hoofdgeregten der tafels waren, als het thans de Aardappelen 
zijn. Het menigvuldig gebruik van Karnemelk had hier toenmaals vier 
marktplaatsen daarvoor doen verordenen, als: de Deinumer Zuupmarkt, 
op de smalle zijde der Nieuwestad; de Huizumer Zuupmarkt, op het 
Waltje over de Weaze; op den Eewal nevens de Zuupsteeg, en op het 
& ehoenmakersperk. 

(†) JUIUEN iNNEs of GEOH&ics ENMEs was in 1583 Schepen der stad. 
Deze pijp werd naar hem genoemd, omdat hij vermoedelijk het huis 
-h var/uiden Helm , daar neiens bewoonde, in Aant. 15nader vermeld. 
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Tusschen deze, sedert dus genoemde, Langepijp en de 
Dueo-Martenapijp bleven nu nog drie smalle houten 
bruggen bestaan; totdat, in den jare 1621, de twee 
westelijke werden vervangen door ééne breede gemet
selde boog, welke in het midden vóór de Nieuwesteeg 
werd gelegd, vanwaar zij ook den naam van de Nieu-
wepijp bekwam. Tusschen deze en de Langepijp, op 
de helft van de Vleeschmarkt (welke in dit zelfde jaar 
1621 van het Hof herwaarts werd verplaatst) bleef bij 
voorraad ééne oude brug bestaan. Ook deze werd 
weldra in een steenen boog veranderd, en de Rouke-
mapijp genaamd, doch eerlang als overtollig weggeruimd. 

Als marktplaats van groenten en andere koopwaren 
was te dier tijde het breede dubbele brugplein, de 
Brol, even belangrijk, en de vernieuwing daarvan, in 
den jare 1615 ondernomen, niet minder gewigtig en 
kostbaar. De opbouw daarvan bepaalde zich toch niet 
enkel bij de twee lange en breede gewelven, welke 
van de Kelders naar het Naauw en naar de Weaze 
strekten; ook de vernieuwing van de Kaak of Pronk-
paal aan het oosteinde, en van het Bierdragers Wacht
huis aan de zuidzijde, ging daarmede gepaard, zoodat 
al deze werken eerst in 1617 voltooid werden. 

Hoedanig dit marktplein zich sedert deze vernieuwing 
omstreeks het midden dezer eeuw voordeed, wordt ons 
duidelijk vertoond op eene schilderij, welke in het Ste
delijk Archief wordt bewaard, en waarvan wij de voor
stelling als Plaat VIII zullenmededeelen, ook, omdat stads-
gezigten uit dat tijdvak zulke zeldzaamheden zijn. Tot 
toelichting daarvan diene het volgende: Hel gezigtspunt 
is genomen ongeveer in het midden op de Kelders, en 
strekt zich over de Brol zuidwaarts naar de Groente
markt, de Belkumermarkt en de Weaze uit. Over deze 
Warmoesgracht vallen ons in het oog: de Keimpema-of 
Paardepijp en daar achter de Hanenhurgerbrug, dus 
genoemd naar het daar nevens staande huis: Hanenburg, 
hetwelk toen een in steen gehouwen burgt, met hanen 
op den top, in âf" gevel droeg (Lett. C, N<>, 281). 
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Behalve het nog bekende huis: de Gouden of Vergulden 
Kat (N°. 20), waarin destijds een Apotheker woonde, 
die op de Plaat in het bijzijn van twee geneesheeren 
op zijne stoep eene drank schijnt te bereiden; (zie Aant. 
6 B), bemerken wij , dat de Brol zich toenmaals van 
haren tegenwoordigen toestand door drie bijzonderheden 
onderscheidde. De eerste is de reeds vermelde Kaak 
of Pronkpaal, in het midden boven den dubbelen boog 
geplaatst, op welke zoodanige personen ten toon gesteld 
werden, die wegens geringe misdrijven of een onbe
hoorlijk levensgedrag door het geregt der stad veroordeeld 
waren. Vervolgens, het net herbouwde Wachthuis of ver
blijf voor de Bierdragers, hier in de nabijheid van de Kel
ders of Bierkade geplaatst (*); en eindelijk, de destijds 
algemeen bekende Lindeboom, wiens takken door de kunst 
zoo vlak en breed uitgespreid waren, dat daarop rondom 
den stam, een planken vloer met tafel en banken ge
maakt waren, en welke, met eenige palen op den grond 
rustende, den bewoner van het hoekhuis de gelegen
heid schonken, om daarop een klein gezelschap te ont
vangen, tot welk einde er een brugsgewijze overgang 
uit het huis tot op dezen boomzolder was gelegd. Van
hier, dat dit huis sedert den naam van: de Lindeboom, 
en de buurt daar nevens van: Onder den Lindeboom be
kwam , en dien tot heden behield (†). Daar tegenover zien 
wij nog op den wal een timmermans houtrak, dat in 
1676 op bevel der Regering daar werd weggenomen. 
Op de Kelders werd nog de Korenmarkt gehouden, 
terwijl op de Brol de zoogenoemde Kruidbanken tot 
verkoop van groenten geplaatst waren. 

15. Nieuwe Steenen Wallen. 

Deze vernieuwing van de brugpleinen stond in verband 
met een plan, om, ten nutte en tot verfraaijing van de 

(*) Zie ook Ie dl. bl. 194, 342. Op den wal voor de Hoeksterpoort 
stond mede een dergelijk huisje ten dienste der Bierstekers en dragers, 
welke destijds, toen hier ongeveer twintig Bierbrouwerijen bestonden, 
druk werk hadden. Zie verder Aanteekening î 5. 

(•]*) Zie o\er die kunstinafig geleide hoornen Aanieeheniiiy 6 A. 
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stad, eene meer algemeene verbetering tot stand te 
brengen. Deze bestond hierin: om al de houten wallen 
of beschoeijingen langs de voornaamste grachten der 
stad uit ééne hand van steen te doen vernieuwen, en 
met arduinen deksteenen te beleggen; alsmede, om te 
gelijk in de rooijing van die wallen en van de stoepen 
der huizen meer regelmaat te brengen. Zoolang er 
geen bepaald toezigt bestond, hadden toch vele burgers 
de vrijheid genomen, om stoepen, luifels, wallen, mu
ren enz. , naar willekeur en naar mate hun belang het 
medebragt, te bouwen, en, ten koste van dat hunner 
buren of van de algemeene belangen, uit te zetten. 
Maar, sedert er, bij de toenemende zucht voor orde, 
netheid en regelmaat, eenige leden der Regering tot 
Policiemeesteren van Straten en Wallen, of tot Stads 
Rooimeesters, benoemd waren, werden deze misbruiken 
tegengegaan, en een beter toezigt ingevoerd (*). 

Gelijktijdig met het vernieuwen van de Brol werd 
besloten, om de inwoners van het reeds zoo smal be-
strate Naauw tot het intrekken van hunne stoepen en 
luifels te bewegen, en om dáár tevens met de vernieu
wing van de wallen een aanvang te maken. Wegens 
de kostbaarheid en moeijelijkheid van dit werk, waar
mede het afdammen, droogmaken en uitdiepen van de, 
grachten gepaard ging, werd de uitvoering nog eenjaar 
uitgesteld. Na verloop van dat tijdsbestek, op den 16 
Mei 1616, begaf de volle Raad en de Gezworene Ge
meente , ten Raadhuize vergaderd, zich in persoon 
naar de plaats zelve, keurde de gemaakte rooijing van 
de wallen en stoepen in het Naauw, en van de te ver
breden Brol goed, en besloot daarop met eenparige stem
men : dat de Policiemeesters, met overroeping van twee 
of drie buren van iedere zijde en van drie of vier met
selaars, zouden zorgen, dat die Wallen »met Steen wt 
»eender handt opgemaeckt zouden worden, tot costen 
»van de eigenaers der huysingen, mits dat die Stadt 
»sal becostigen het affgrauen van de wallen, sampt die 
» aerde en modder wech te voeren, ende het diept drooch 
» te holden". 
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Naar dit voorbeeld werden nu allengs in verschillende 
oorden der stad de houten in steenen wallen veranderd, 
en wel eerstelijk dáár, waar het oude werk de herstel
ling het spoedigst vorderde. Tot dit einde werden er 
door de Stads Bouwmeesters 2000 voeten blaauw ardui
nen deklijsten aangekocht. Dewijl nu bij deze vernieu
wing te gelijk de grachten uitgediept, en de straten 
grootendeels op nieuw bevloerd werden, zoo kan men 
zich ligtelijk voorstellen, in hoevele opzigten het nut, 
gemak en sieraad der stad door deze onderneming, 
waarmede ongeveer vijf jaren verliepen, zal bevorderd 
zijn; en welk een net voorkomen dat nieuwe eenvormige 
metselwerk , in vergelijking van de vroegere oude houten 
beschoeijingen, aan deze grachten zal hebben gegeven. 

16. Verbetering en Aanbouw van sommige Buurten. 

In den zelfden geest, ter bevordering van orde, net
heid en regelmaat, bleef het Stadsbestuur vervolgens han
delen , toen het last gaf, dat sommige achterbuurten, 
welke tot dusverre niet- of, met steengruis, gebrekkig 
bestraat waren, met steenen moesten geplaveid worden. 
Onder deze vinden wij in 1617» de straet in ' t Cromiat", 
en in 1618 de Blokhuissteeg met name vermeld. Tot 
een gelijk doel strekte in het eerstgenoemde jaar de 
verordening, dat het voortaan niet meer geoorloofd zou 
zijn, nieuwe Potkasten buiten 's huis aan de straat te 
maken, om daarin nering te doen, en dat die, welke 
in de drie laatste jaren gemaakt waren, moesten afge
broken worden; alsmede, dat het verboden werd, eenig 
oud Pothuis te herstellen. Omtrent dergelijke achter
buurten , als de Nieuweburen, was er in 1645 nog een 
besluit noodig, om de houten gemakken en varkenskot
ten, welke daai nog vóór de huizen de wallen ontsier
den, te doen wegnemen. 

Door het koopen en wegbreken van sommige huizen, 
welke der rigting eener straat schadelijk waren, zoo als, 
in 1611, bij de Pijlsteeg, op de Nieuweburen en el
de r s ;— of waardoor eene straat vcibreed kon woideu, 
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zoo als in 1635 het geval was met de Wijdesteeg of Aytta-
straat, bij het Blokhuis en op het Sehavernek, waar 
in 1639 een gevel meer binnenwaarts gerooid werd , opdat 
de straat 29 voeten breedte mogt bekomen;—• of, e inde
lijk., waardoor er een korter weg gemaakt, en op on-
betimmerden grond, binnen de b lokken, huizen gebouwd 
konden worden , waaraan de Haniasteeg (1616) (*) en 
de Ipebrouwersfeeg (1620) (†), beide op de Nieuwestad, 
de Molensteeg, op he t Sehavernek (1626 en 1639) en an
deren het ontstaan te danken hadden : — door al zulke 
maatregelen trachtte de Overheid hare bedoelingen om
trent de verbetering van het uiterlijk voorkomen en de 
bebouwing van de stad te volbrengen. Jammer , dat 
de Regering in opvolgende tijden niet op dergelijke wijze 
is voortgegaan, dewijl er te dezen aanzien hier thans 
nog zoovele verbeteringen in de rigting en bebouwing 
van vele straten en buur ten zijn aan te brengen. Het 
toenmalige Bestuur werd hierop zelfs zóó naauwgezet , 
dat het aan de voornaamste straten bijna geen onbe-
bouwden grond meer gedoogde, gelijk blijkt uit het geval 
met VIGLIÜS TAN ATTTA, dien in 1617 en 1646 bij 
herhaling bevolen werd , om in plaats Yan den muur 
van zijnen hof, aan den Wirdumerd i jk , woningen 
te bouwen , tot versiering van deze aanzienlijke straat. 
(Zie Aanteekening 6 1 , l e deel , bl. 354.) 

(*) Zeer vermoedelijk werd .Martewah«is,doorwelkstuindezesteeg 
gerooid werd, destijds door den Raadsheer Dr. SJOERD HAHIA bewoond, 
zoodat deze steeg van hem haren naam verkreeg. 

(†) Zoo verre de erven van beide huizen op de Keuwestad(Lett. E, N°, 
•12 en -43) thans strekken, bestond deze steeg vroeger tot hun bijzonder 
gebruik. Alleen het wijdere gedeelte is toen door de tuingronden ge
rooid en bebouwd. Hoewel zij op SCHOTANUS' kaart Atsmasteeg genoemd 
vordt, ontving zij den naam van Ipebrouwerssteeg naar een Bierbrou
wer, iPEgeheeten, die het oostelijke huis, N°. 42, bewoonde, en wiens 
putstoel op de eerste kaart, PI. V, gelijk de Ooijetaar, de naam der brou
werij , nog in den top des gevels van dit huis gevonden wordt. — In het 
laatst der vorige en het begin der tegenwoordige eeuw werd het be
loond door den beroemden geleerde PETRUS WIESDSMA. 
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17. Nieuw gebouwde erven, 

Onder de buurten, welke nog gedurende dit tijdvak 
van lieverlede onstonden, moeten wij mede vermelden, 
dat het voormalige Jakobijner Appelhof, ter noordzijde 
van het Groot Kerkhof, na het dempen van de vroegere 
scheidingssloot, van tijd tot tijd in het vierkant bebouwd 
werd. JDe zuidzijde, langs het Kerkhof, sloot zich aan 
het vernieuwde Stads-Pesthuis aan; de oostzijde vormde 
de Breedeplaats, met het daaraan verbondene Luilek
kerland, en de noordzijde werd een gedeelte der Nieu-
wehuren, dat later, toen, door het bouwen van het 
Nieuwe Stads-Weeshuis, de doorgang gestremd, en de 
brug, welke, op den noordwesthoek, naar het Schoen-
makersperk leidde, weggenomen was, den naam van 
het Keerweer bekwam. Daar al deze huizen slechts 
uit lage en ondiepe arbeiderswoningen bestonden, bleef 
de binnenruimte nog een tijdlang als tuingrond verhuurd. 

Ten westen hiervan, aan de overzijde der Oudegracht, 
lag, achter het Schoenmakersperk, nog eene gelijke 
groote uitgestrektheid gronds, welke het koor van 01-
dehove toebehoord had. Zij werd als tuingrond gebruikt, 
en van tijd tot tijd bij gedeelten aan de eigenaars der aan
zienlijke huizen in de Groote Kerkstraat en Doelestraat af
gestaan ; doch de noordelijke zoom , aan den Groeneweg, 
werd in 1617 met eene lange rij woningen betimmerd. 
Bij deze gelegenheid verkreeg het Schoenmakersgild, 
dat reeds lang het oostelijk gedeelte van dien grond tot 
eene Leerlooijerij gebruikte, de vergunning, om » d e 
» huyskens op 't Schoenmakersperck ten noorden uyt te 
» setten na de Groenewech, na de roijinghe, die bij de 
»Politiemeesteren daaraff wijders gedaan sal worden." 
Toen het gild van deze vergunning geen gebruik maakte, 
en in 1618 den noordelijken muur en poort van het 
perk vernieuwde (*), nam de Regering, in Julij 1619, 

(*) Zie ook Aant. 55 van 't Eerste Deel, bl. 348. Deze muur en 
poort bestaan nog. De daar achter gelegene Leerlooijerij is thans als, 
moestuin een gedeelte van den schoonen hof, achterliet huis 6 , N°. 14-6 
en 147, door Mevr. Douair. B. VAN DER KAER , geb. KÏSOCK bewoond. 
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in overweging, om regt over de Groote Gasthuissteeg 
eene nieuwe straat langs het perk naar den Groeneweg 
te rooijen, welke echter niet is tot stand gekomen. 

18. Bebouwing van den Nieuwe-Eewal. 

Bij de voortdurende welvaart en de toenemende be
volking der stad bestond er genoegzame aanmoediging, om 
het bouwen van meerdere huizen te ondernemen. Reeds 
vroeger hebben wij opgemerkt, dat er aan de zuidzijde van 
den Eewal, tusschen de Hoogstraat en Minnemastraat, eene 
steeg bestond, de Oudewijfssteeg geheeten, aan wier 
noordzijde slechts twee korte huizen stonden, waar tus
schen eene smalle strook tuingronds was, weîke door 
muren van het water en van die steeg was afgeschei
den (*). Het overige zuidelijke gedeelte van den Eewal, 
tusschen de Minnemastraat (welke aan de oostzijde nog 
slechts ten halve betimmerd was) en de Wortelhaven, 
bestond grootendeels uit den hof van Minnemahuis, en 
van een ander groot gebouw, op den noordoosthoek, 
vdór hetwelk eene brug over de gracht lag. 

Die aloude stins, Minnemahuis, was, na den dood 
van SCHELTE VAN- UATTCKAMA, in het bezit gekomen van 
zijnen zoon SICKE , Domheer van Isenburg , Proost te Osna-
brug, Kanonnik te Paderbom en daarna Proost te 31e-
chelen (§). Gedurende zijne bestendige afwezigheid, had 
hij het voorouderlijke huis aan zijn schoonbroeder SCHELTE 

VAK ÆBINGA, getrouwd met zijne zuster GERLANT, ter be
woning en verzorging afgestaan. Deze, de zaken van 
den afwezigen Prelaat willende behartigen, en tevens 
de bedoelingen van het Stadsbestuur bevorderen, bood 
hetzelve den 14 December 1610 een verzoekschrift aan, 
waarbij hij te kennen gaf, voornemens te zijn, om het noor
delijk gedeelte van Minnemahof Ie verpachten, » omme dat 
»tot huysen te bebouwen, tot twaeleff heerlijcke plaet-

(*) Zie Eerste Deel, bl. 20-4, en de Kaart van 1603, PI. V. 
(§) Zie Eerste Deel, bl. 195 en Aant. bl. 298 , 321 en 343. Verge

lijk Stamboek, 247, aant, 168. Het volgende Verzoekschrift heb ik on
der meerdere stukken in het Archief van Tjaerda-state te Rinsuma-
geest gevonden. 
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»z.en, so tegens den Eewal aen, als in Minnemastraat, 
» 't welcke solde strecken tot een groote ere ende ver-
»sieringe van de stadt." Te gelijk legde hij daarbij 
over eene »Caert, waer wuyt UEd. conen syen, hoe 
» heerlijcken die bouuerye solde sijn;" verzoekende, dat 
hem daartoe rooijing en vrijheid van floreenschatting 
voor 40 of 35 jaren mogt worden verleend. 

Niets kon de Regering aangenamer zijn dan zulk een 
voorstel. Evenwel stonden verschillende bezwaren de 
uitvoering daarvan alsnog in den weg. Niet vóór men 
van de mogelijkheid, om deze te overwinnen, overtuigd 
was, besloot de Raad, den 8 Februari] 1613, om voor goed 
aan te zien, dat de nieuwe buurt, door Minnemahof 
naar de Vischmarkt toe, gerooid wierde. Maar hij deed 
meer ter bevordering van deze onderneming. Daar 
genoemde hof aan de oostzijde niet zoo verre strekte als 
noodig was, en het doortrekken van de buurt , behalve 
in het hoekhuis, hetwelk der stad reeds toebehoorde, 
nog in de erven van twee huizen op de Korenmarkt 
verhindering ontmoette, zoo kocht de Regering ook deze 
gebouwen voor 6835 Goudgl., en stelde nu den noodigen 
grond ter beschikking der onderneming (*). Hiermede 
waren alle hinderpalen te bovengekomen. De laatst 
genoemde huizen en erven werden nu ingekort, en ver
bouwd op eene r.ooijing, die wèl met de rigting van 
de nieuwe buurt in overeenstemming werd gebragt, doch 
die, zoowel in de onregelmatigheid van het vierkant als 
in de kromming van de gracht, op den noordoosthoek, 
aanmerkelijk bezwaar ondervond. Het is vanhier, dat 
die nieuw gebouwde huizen zulk eene scheve of gie
rende rigting bekwamen. 

19. Veranderde Bebouwing van den Oranje-Eewal. 

Gedurende de jaren 1613 tot 1618, tusschen welke 
ook Minnemahuis (†) aan SCHELTE VAN ÆBINGA in eigendom 

(*) De koopbrieven van die huizen komen onder N°. 266 en 267 der 
Stedelijke Arehiven voor. 

(†) Zie in Aanteehening 7 eenige bijzonderheden omtrent de opvol
gende bezitters van Minnemahuis. 
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overging, had de aanbouw van die buurt, de Nieuwe 
Eewal, plaats. De verfraaijing, welke deze binnengracht 
daardoor had bekomen, maakte de Regering bedacht, 
om ook het westelijk gedeelte van deze zijde van den 
Eewal op eene gelijke wijze te doen verbouwen. Maar 
daartoe moesten er de hoekhuizen van de Oudewijfssteeg 
en van de Minnema- en Hoogstraten, benevens andere 
erven, daar tusschen gelegen, aangekocht-, en verder zóó 
veel afgebroken en weder opgebouwd-, gescheiden en 
vereenigd worden, dat de herschepping van dit oord 
met groote bezwaren gepaard zou gaan. De Regering 
deinsde daarvoor echter niet terug: men was in dat tijdr 
perk aan groote ondernemingen en het verordenen van 
krachtige maatregelen ter bereiking van goede bedoelin
gen gewoon. Verscheidene dier huizen werden bij min
nelijke schikking aan de stad overgedragen; doch die 
eigenaars, welke daartoe ongenegen waren, werden tot 
den afstand gedwongen, hij wijze van onteigening, vol
gens waardering van deskundigen , en uitspraak van een 
Commissaris van het Hof van Friesland, daartoe door 
den Magistraat verzocht. Hoe véél vrijheid de ingezetenen 
destijds ook genoten — de Staat duldde toch niet, dat 
het belang en de willekeur van één persoon de bevor
dering van de algemeene belangen in den weg zou staan. 

Op den 7 Juni) 1619 had de rooijing en afpaling van 
de nieuwe buurt plaats, werd de verdeeling gemaakt, 
en de grootte bepaald van elk der elf panden, welke, 
van uit de Hoogstraat 24 voeten binnen het water en 
verder in de rigting van de pas voltooide buurt, aan de 
andere zijde der Minnemastraat, zouden gebouwd wor
den. Zoo vóór als na deze rooijing werden er gedeelten 
gronds door den Magistraat verkocht. Omtrent de wijze 
van bebouwing werd daarbij bepaald, dat de koopers 
verpligt zouden zijn, deze erven binnen een jaar te 
bebouwen, »voor aen de straet twe viercanten (verdie-
»pingen) hooch, met een gewei nae de straat, versiert 
»met hartstenen listen, speckstucken ende canteels, nae 
» eysch vant werck ;" alsmede, dat zij de straat en den wal 
aan het water behoorlijk zouden maken en onderhouden*. 
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Door deze verandering en aanbouw, welke men toen 
leeds voornemens was tot aan de St. Jakobsstraat u i t t e 
s t rekken, bekwam de Eewal dat gunstig voorkomen, 
waardoor deze binnengracht zich thans onderscheidt (*). 
Uit welke oorzaak dit laatst bebouwde gedeelte, reeds 
in 1630, den naam van Oranje-Eewal bekomen had, 
is mij onverklaarbaar gebleven, dewijl er tusschen de Frie-
sche Stadhouders ui t het Huis van Nassau eerst in 1652, 
door het huwelijk van Graaf WILLEM FREDERIK met 
Prinses ALBERTINE AGNES, eenige betrekking met het 
Huis van Oranje onts tond, welke op deze stad van in-
Tloed kon zijn. 

Deze waren dan de voornaamste veranderingen en 
aanbouwingen, door we lke , gelijk WINSEMIÜS het u i tdrukt , 
» de tegenwoordighe ghestaltenisse van de Stadt , op veel 
»plaetsen met heerlijcke Huysen ende straten verbetert 
» w a s . " Hierdoor was zij v a n b i n n e n in uiterlijk 
aanzien en bewoonbaarheid nie t weinig toegenomen. 
Maar ook v a n b u i t e n onderging zij omstreeks dezen 
tijd groote veranderingen, en bekwamen haar uitwendige 
vorm en omvang grootere uitgebreidheid en een regel
matiger aanzien, ten gevolge van de Nieuwe Vesting-
w e r k e n , waarmede deze stad toen werd verstel k t . Op de 
Kaart van omstreeks den jare 1550, PI. I V , zagen wij de 
stad slechts door lijnregte wallen omgeven, en enkel de 
poorten door drie kleine ravelijnen bevestigd. De Kaart van 
den jare 1600 , PI. V, vertoont ons de stads vesten reeds 
met grootere ravelijnen en twee dwingers, aan de noord
en noordoostzijde, versterkt. Maar de Kaart van 1664, 
Pï. V I I , stelt ons de stad aan bijna alle zijden vrij re
gelmatig versterkt voor. Op welke wijze deze laatste 
Tersterking tot stand k w a m , en tot welke belangrijke 
veranderingen, uitbreidingen en bebouwingen zij aanlei
ding gaf, — dit willen wij nu vervolgens mededeelen. 

(*) Al die Bescheiden van koop en verkoop zijn onder N°. 277 en 
280—286 nog in het Stedelijk Archief aanwezig. 
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20. Verhaal van de Vernieuwing en Uitbreiding 
van de Vestingwerken der stad. 

Het twaalfjarig Bestand, door de Algemeene Staten 
der Vereenigde Nederlanden met den Koning van Spanje 
in 1609 gesloten, liep met den jare 1621 ten einde. 
Het was wel te verwachten, dat de rust, gedurende de
zen wapenstilstand, na zoo langdurige inspanning, aan 
beide zijden geene werkelooze rust-, maar bestendige 
voorbereiding ter bekoming van nieuwe krachten zou zijn. 
Nieuwe oorlogstooneelen, welke de vroegere gruwelen 
zouden kunnen doen herhalen of overtreffen, scheen men 
toch te verwachten, ter beslissing van het pleit : 
of Nederland duurzaam een vrije en onafhankelijke Staat 
zou zijn, dan of het zich weder zou onderwerpen tot 
gehoorzaamheid aan den Koning van Spanje en aan het 
Geestelijk gezag van den Paus van Rome. Welk een 
verbazend verschil tusschen deze twee uitersten ! Geen 
wonder dus, dat onze vaderen op nieuw al hunne 
krachten inspanden, om in dien strijd de zege te be
halen, en dat ook bijna alle Nederlandsche vestingen en 
bemuurde steden toen zoo veel mogelijk versterkt werden. 

Te groot was de ijver der achtbare Stedelijke Over
heid van Leeuwarden voor het behoud en de welvaart 
van de aan hare zorgen toebetrouwde stad, dan dat ook 
zij niet gezind zou geweest zijn, om, op het voetspoor 
veler vaderlandsche steden, haar met nieuwe vesting-
werken te versterken, en in zulk een weerbaren staat 
te brengen, dat zij met meer gerustheid eiken vijande-
lijken aanval zou kunnen afwachten en het hoofd bie
den. Te zoet ook waren de vruchten van de bereids 
verkregene vrijheid, onder het weldadig bewind van 
Graaf WILLEM LODEWIJR van Nassau, om niet alles voor 
het behoud van die vrijheid te willen opofferen. 

Wel bevonden de versterkingskunst en vestingbouw 
zich toenmaals nog niet op dien hoogen trap van vol
komenheid, als waartoe een COEHOORN en anderen haar 
later opvoerden; nogtans hadden zij groote vorderingen 
gemaakt, sedert de stads vesten vroeger eenige verster-

II. 4 
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king hadden bekomen. De Regering was van de zwak
heid der stedelijke werken, naar gelang der Torderingen 
van de krijgskunst, zeer wel overtuigd. Geenszins kon 
het echter haar plan zijn, om deze stad door dubbele 
rijen verdedigingswerken tot eene bijna ongenaakbare 
sterkte in te rigten. Neen, zij achtte genoeg te zullen 
doen, wanneer zij haar aan alle zijden op behoorlijke 
afstanden met een aantal weerbare bolwerken of dwin
gers en ravelijnen voorzag, en met hoogere wallen met 
borstweringen bevestigde, waarop de manhafte burgers, 
bij naderend gevaai, met vrucht hunne pogingen tot ver
dediging zouden kunnen aanwenden. 

Reeds ten jare 1610, en dus kort na het sluiten van 
het bestand, werd er een aanvang gemaakt met de werk
zaamheden tot verbetering en versterking van de stede
lijke vestingwerken, en wel eerst met de Landpoorten. 
In het genoemde jaar werd de Hoeksterpoort, welke 
laatstelijk in 1570 vernieuwd was, op nieuw overwulfd, 
en met eene poortierswoning daarboven voorzien, ter 
zijde waarvan men twee kloeke torens bouwde. Men 
vervolgde dezen arbeid met het bouwen van twee 
zulke torens en dergelijke woning boven de L. Vrouwe-
öf OIdehoofsterpoort. Dit geschiedde ten jare 1612 op 
eene wijze, welke dit gebouw en het inkomen van de 
stad aan deze zijde niet weinig versierde. In dat zelfde 
jaar droeg de Regering eenige leden van den Raad den 
last op, om betrekkelijk » de profitelijckheit ende gele-
»gentheit van de vergrotinge van de stad" onderzoek 
te doen, en een verslag uit te brengen, op welke wijze 
de stad het best uitgebreid en versterkt zou kunnen 
worden. Terwijl men nu het volgende jaar 1613 be
steedde tot het versterken van de Wirdumerpoort, met, 
nieuwe en fraaije poortierswoning daarboven, en verder 
rustig voortging, om de bestaande werken in goeden 
staat te brengen, was het gemelde plan tot uitbreiding 
en versterking een voorwerp van ernstige overweging. 

Men wilde hiermede echter niet voortgaan, zonder 
Zijne Genade, Graaf WILLEM LODEWIJK, den hoogvereer-
den Stadhouder, wiens uitstekende bekwaamheden als 
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Vestingbouwkundige bekend waren, »nopende de voet 
» ofte ontwerp van fortificatie deser stede" geraadpleegd 
te hebben. Toen de Gecommitteerden uit den Raad, in 
November 1617, zijne voorlichting, raad en hulp te dezen 
opzigte verzochten, betoonde de waardige Vorst zich 
daartoe terstond bereidvaardig. Ten gevolge daarvan was 
er eerlang een volkomen versterkingsplan, naar de rege
len der Vestingbouwkunst, in betrekking tot de behoef
ten der stad, ontworpen. Dit werd door den Raad er
kentelijk aangenomen en goedgekeurd. 

Volgens dit ontwerp zou de stad aan de zuidzijde op 
de bouwlanden uitgelegd-, en tusschen de Wirdumerpoort 
en het Verlaat met eene nieuwe gracht en wal met 
twee bolwerken versterkt worden. De drie ravelijnen 
vóór de poorten moesten vergroot en verhoogd worden. 
Aan de onbeveiligde noordzijde moesten er, in plaats 
van het eene bastion, nevens het Schoenmakersperk, 
drie kapitale dwingers gelegd worden: de eene op den 
hoek bij de Oldehoof, de andere achter den Doelen en 
de derde achter de Jakobijner-keik. Aan de oostzijde, 
waar de gansche versterking slechts uit den Amelands-
dwinger bestond, zou er ter zuidzijde der Tuinster-water
poort, nevens het Droevendal, een nieuw bolwerk worden 
gelegd, gelijk ook een op den hoek, achter het Blokhuis. Ter 
meerdere versterking van de zuidzijde, welke het eerst 
aan een vijandelijken aanval blootstond, wilde men daar
enboven, tusschen het laatst genoemde hoekbolwerk en 
de Wirdumerpoort, nevens den voorgevel van het Blokhuis, 
nog een ravelijn aanleggen. Bovendien moest de gansche 
Stadsgracht aanmerkelijk verbreed en uitgediept-, ja zelfs, 
óm al de vermelde bastions heen, geheel nieuw gegraven 
en deels gedempt worden, zoodat er van de oude gracht 
zeer weinig zou overblijven (*). 

Zoodanig was het grootsche plan der nieuwe Verster
king van Leeuwarden, hetwelk, door of op aanwijzing 

(*) Dit ontwerp van versterking is in zijn geheel voorgesteld op de 
Kaart van 1622 in WINSEMIUS. Zie over deze en andere geprojecteerde 
voorstellingen op die Kaart Aanteeleninq h E. 

4* 
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van Graaf WILLEM LODEWIJK vervaardigd, de stad in 
volkomen weerbaren staat zoude stellen (*). Bij Resolutie 
van den 16 November 1618 werd dan ook besloten, 
dat er met de uitvoering daarvan in liet volgende 
voorjaar een aanvang zoude gemaakt worden , en wel 
eerst met het leggen van een nieuwen dwinger op den 
noordweslhoek der s tad, bij de Oldehoof, waarvan de 
afpaling ten spoedigste moest plaats hebben. Nadat de 
Gecommitteerden uit den Raad nog eenige Ingenieurs 
hier omtrent geraadpleegd hadden , werd in Maart 1619 
met het opwerpen van het vermelde bolwerk, en met 
het graven en verbreeden van de stadsgracht een begin 
gemaakt. Hierna ging men in dit zelfde jaar over tot 
het vergrooten van het ravelijn vdór de L. Vrouwepoort , 
welke door eene gemetselde brug daarmede verbonden 
w e r d ; terwijl er eene lange houten brug over de nieuw 
gegraven gracht werd gelegd, binnen welke kort daarna 
eene sterke Buitenpoort werd gebouwd. Niettegenstaande 
de Raad in dit najaar besloot, nog meer yolks bij de 
nieuwe werken aan te nemen , werd ook nog he t vol
gende jaar 1620 besteed, om dezelve te Toltooijen, en 
het gordijn of den wal zelven, tusschen beide , te ver-
hoogen, en daarmede in verbinding te brengen. Te ge
lijk maakte men de noodige voorbereidselen tot de voort
zetting van de versteiking in den volgenden jare . 

Deze bepaalde zich toen (1621) tot het geheele weg
graven van het bestaande bastion aan de noordzijde, 
en het opwerpen van twee nieuwe bolwerken , ter zijde 
daarvan, achter den Doelen en de Jakobijner-kerk. Die 
arbeid werd echter vertraagd door onvoorziene rampen. 
Nadat de laatst genoemde dwinger reeds geheel was 
opgeworpen, schoot de voorzijde weder in de gracht 

(*) Toen de Graaf zich in den zomer van 1619 een tijdlang in 'sGra-
venhage moest ophouden, zond hij den J-| Julij aan den Magistraat een 
zeer beleefden brief, welke nog in het Stedelijk Archief voorhanden is, 
waarbij hij te kennen geeft, dat het hem, uit bijzondere zorgvuldigheid 
voor de verzekering dezer stad, zeer welgevallig zou zijn, verstendigd 
te worden, hoeverre de arbeid aan de fortificatiewerken reeds was 
gevorderd. 
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uit, zoodat men den arbeid op nieuw moest aanvangen, 
en de zijden met paalwerk opzetten, om nieuwe uitzak
king te voorkomen. In dit zelfde jaar werd er ook 
een begin gemaakt met de groote uitbreiding en nieuwe 
versterking van de stad aan de zuidzijde, welke werken 
voor het grootste gedeelte in het volgende jaar 1622 
werden voortgezet, en in het begin van 1623 voltooid. 

In dat jaar werd ook de L. Vrouwe-waterpoort met 
het daarop gebouwde Wachthuis afgebroken en geheel 
vernieuwd, en de wal aan de binnenzijde met groote 
steenen vleugels of muren opgezet. Het meeste sieraad 
ontving deze poort van het daar boven gebouwde nette 
Wachthuis, dat bijna geheel van hardsteen werd opgetrok
ken, met lei gedekt en met een spits torentje voorzien. 
In 1654 stond de Magistraat het aan Gedeputeerde Sta
ten ten gebruike af, tot eene bergplaats van het Lands 
kruid en verdere ammunitie, waartoe het sedert besten
dig tot in 1841 heeft gediend. 

Er zijn geene bewijzen voorhanden, dat er, behalve 
het vernieuwen van de Hoekster- en Wirdumer-Water-
poorten, in 1625 en 1631 , vervolgens meerdere werken 
tot voortzetting van de versterking ondernomen zijn. 
Billijk mag men dus vragen, welke toch de redenen 
mogen geweest zijn, waarom men in het versterken van 
de stad bleef staken, en niet de twee bolwerken aan 
de oostzijde en het ravelijn nevens het Blokhuis ten 
uitvoer bragt, dewijl de stad, als vesting, nu toch een 
onvolkomen of gebroken geheel bleef. Deze vraag is 
moeijelijk te beantwoorden. De uiterst korte, ja zelfs 
onvolledige, Resolutieboeken van den Magistraat ver
spreiden hieromtrent geen licht. Eene zaak is echter 
zeker, namelijk, dat de opofferingen, gedurende deze 
weinige jaren ten behoeve der versterking gedaan, ver
bazend groot-, en de krachten der Stad te boven gegaan 
waren. Wel genoot zij sedert 1581 jaarlijks bestendig 
3000 Gld. Fortificatiepenningen van de Staten, tot on
derhoud en verbetering van de vestingwerken; doch dit 
was voor het tegenwoordige eene geringe ondersteuning, 
als men slechts in aanmeiking neemt, dat er, alleen in 
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1622, ten dienste der nieuwe werken aan de zuidzijde, 
al de door de Stad aan den Lande Yoorgesehotene gelden 
opgevraagd-, en daarenboven nog 17,000 Gld. van bij
zondere personen opgenomen werden. Het verwerken 
van ééne schaft aarde werd doorgaans voor elf stuivers 
aanbesteed, en hoevele duizenden Yan zulke schaften 
moesten er niet verwerkt worden tot het graven, verbreeden 
en verdiepen van zulk eene uitgestrektheid gracht, en 
tot het opwerpen van zulke breede en hooge wallen en 
bolwerken! De stadskas was uitgeput, en diep in 
schulden gestoken. Om het evenwigt eenigzins te her
stellen, werd er van 1625 tot Ï630 bijna niets aan de 
stedelijke werken te koste gelegd; allerminst werd er 
aan gedacht, om hetgeen nog aan de versterking ontbrak, 
te voltooijen. Friesland, zoo dacht men, was van het 
tooneel des oorlogs zoo verre verwijderd, en bovendien 
door de grensvestingen zoo goed gedekt, dat de nood
zakelijkheid , ja zelfs de nuttigheid kon in twijfel getrok
ken worden, om op nieuw groote kosten aan die drie nog 
ontworpeue bolwerken te besteden. Men bepaalde zich 
dus enkel bij het in orde houden en verhoogen van de 
bestaande wallen en derzelver borstweringen, en de 
voltooijing van de voorgenomene algeheele versterking 
van de stad bleef achterwege. 

INVLOED VAN DE VERSTERKING OP DEN AANBOUW 

BINNEN DE STAD. 

21. Bebouwing van het Zaailand. 

Toen de stad, na het aanleggen van de nieuwe werken 
aan de zuidzijde, en door het weggraven van den ouden 
wal in het Ruiterskwartier, zulk eene aanzienlijke uit
gestrektheid gronds binnen de wallen had bekomen, schijnt 
er een plan te hebben bestaan, om de wederzijden van 
de Oudegracht met huizen te bebouwen. Later kwam 
men evenwel tot andere gedachten; en toen de Magis
traat in 1644 voor 't eerst een aanzoek ontving, tot het af
staan van eenigeii giond aan den zuidelijken wal, besloot 
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men, dat deze en andere woningen, welke er verder in 
het Zaailand mogten gebouwd worden, eene buurt zou
den vormen, nagenoeg even ver van de Oudegracht ver
wijderd als die aan de noordzijde, en wel in de zelfde rig-
ting van een huis , dat in 1609 buiten de stad gebouwd-, 
en sedert binnen de stadswallen belrokken was (*). 

Het eerste erf, dat hier aan den wal in 1644 ter bebou
wing werd uitgegeven, was eene plek gronds in den 
Zuidwester- of Verlaatsdwinger, ter lengte van 222 en 
ter breedte van 65 voeten, waarop zekeren JORIS JACOBS 

werd toegestaan eene Lakenweverij of Draperie te bou
wen. Dit voorbeeld werd spoedig door nieuwe aanzoe
ken gevolgd: want de gelegenheid tot aanbouw, welke 
de ruimte hier aanbood, was zóó gunstig, dat vele bur
gers zich hier gaarne wilden vestigen, vooral tot het 
uitoefenen van fabrijken of handwerken, waarvoor in 
de eng bebouwde binnenstad minder gelegenheid tot 
plaatsing was, en die de Regering daarin, wegens het 
gevaar, de onzuiverheid of de lastigheid, welke daar
mede gepaard gingen, ook ongaarne duldde. Zoo volgde 
weldra ook de toestemming tot de oprigting van eene 
Bombazijn-verwerij, op eene plek ter oostzijde van de 
vorige fabrijk. Achtervolgens werden er nu in en na 1645 
gronden afgestaan, als: tot het bouwen van een Olie-
molen , tot eene tweede Lakenweverij of Draperie, tot 
eene Houtschuur en Stalling, tot een Giethuis, hetwelk 
ons aan eene Klokgieterij doet denken, tot een Estrik-
werk of Vloersteenbakkerij, tot eene Kuiperij, tot eene 
Linnenverwerij, tot eene Pannebakkerij, en verder tot 
wagenhuizen, stallen, woonhuizen en geringere wo
ningen. Volgens de Kaart van 1664, PI. V I I , vormden 
al deze panden, na verloop van slechts twintig jaren, 
reeds eene aaneengeschakelde buurt, wier lengte weinig 
van de tegenwoordige verschilde. In 1675 werd nog 
den zeepzieder van de Deinumer Zuupmarkt vergund, 

(*) Dit was het hoekhuis van het Arpndsklooster, dat nog dit jaar
tal in den gevel voert. — Van al de vervolgen* opgenoemde erven zijn 
de oorspronkelijke vergunningen tot opbouw met de Acten in het Ste
delijk Archief voorhanden. 
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hier een Oliemolen, jn te gelijk achter zijn huis een Ce-
mentmolen te bouwen. Eerlang werden er ook. twee 
bruggen over de Oudegracht gelegd: eene voetbrug in 
het midden, en eene vlakke zoogenoemde paardebrug, 
omdat zij berijdbaar was, aan het westelijk einde, die 
sedert de Havenbrug heette, en welke beide deze nieuwe 
buurt met de oude stad verbonden. Den naam van het 
Zaailand ontving dit oord zeer vermoedelijk, omdat 
deze uitlegging van de stad geschiedde op de bouw- of 
z a a i l a n d e n , welke vroeger ten zuiden der vesten wa
ren gelegen (*). 

22. Aanbouw ter noordzijde der Stad. 

Bij de toeneming in bevolking ondervond de zucht tot 
aanbouw hier ter stede bestendige aanmoediging, en 
maakten velen gebruik van de gunstige gezindheid der 
Regering, om daartoe gronden af te staan. Sedert de 
vernieuwing en uitbreiding van den noordelijken wal, 
bevond er zich langs deszelfs binnenzijde eene strook 
gronds, welke tot het bouwen van geringe woningen 
zeer geschikt was. Vooral was dit het geval nevens den 
nieuwen Jakobijner-dwinger. Vandaar, dat de Magistraat 
den 24 Mei 1644 toestond, dat er » achter Wabbe Wisses 
»brugge aen de wall", dat is, langs de achterzijde der 
huizen van de Nieuweburen, eene nieuwe straat, van 
8 of 10 voeten breedte, zoude gemaakt worden. Die 
straat, welke de twee opgangen naar den wal met el
kander verbond , werd sedert de Wahhe-Wisses-straat, 
of, bij verkorting, de Wisjesstraat genoemd, naar den 
naam van een vermogend eigenaar van woningen in dit 

(*) Dus niet naar de hier gewevene Saaijen stoffen, of naar het in 
steen gehouwen beeld eens Zaadzaaijers, met het jaartal 16-48 in een der 
gevels geplaatst: want bij de vergunning tot het bouwen van het eerste 
huis in 1644, werd deze plaats reeds genoemd:»aan de vesten int Saai-
»land." Ter onderscheiding vangreideof weiland,werden de bouwlan
den destijds veelal Zaailanden of «bezaeyde landen" genoemd (Chartb. 
V 337, 343). »Een stuk nieuws omgeploeght Zayland buiten de Viou-
»wenpoort" komt ook in de gelijktijdige Resolutieboeken voor. 
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oord, naar wien de vermelde brug reeds was genoemd (*). 
Ten oosten van deze straat was het Achterom aan den 

wal: Achter de Groene Kanne bijgenaamd, reeds vroe
ger bebouwd. Aan de westzijde werden er nu vervol
gens afzonderlijke woningen aangebouwd, welke eerlang 
de straat: Achter de Witte Hand deden ontstaan (†). 

23. Afstand van de Dwingers tot Molen-erven enz. 

Bij het toenemend gebruik van Korenmolens, ontving 
het Stadsbestuur, al spoedig na den aanleg van de nieuwe 
bolwerken, aanzoek, om vergunning te verleenen tot het 
bouwen van molens op dezelve. Reeds bestonden er 
hier twee zoodanige op de ravelijnen voor de Wirdu-
mer- en Hoeksterpoorten, alsmede twee nevens de Lieve 
Vrouwe-waterpoort. Die ter zuidzijde daarvan verviel 
ten gevolge van de nieuwe versterking, doch bekwam 
weldra (in 1624) eene betere standplaats in den nieuwen 
Verlaats-dwinger. Naardien deze molen later bepaaldelijk 
met het maîen van de granen voor het hofgezin des 
Stadhouders was begunstigd, zoo bekwam hij sedert den 
naam van 's Prinsen-weitmolen, en de plaats, waar hij 
stond, dien van 's Prinsen-weitmolens-dwinger. Ook de 
andere molen, ter noordzijde der genoemde waterpoort, 
is, met de daar nevens gelegene brug, later weggebroken. 

De Oldehoofster-dwinger, ook de Kleine Fenne of het 
Fentje bijgenaamd, kon in 1620 pas voltooid zijn, toen 
HEERT PIETERS van Harlingen verlof verzocht en verkreeg, 
om daarop een Korenmolen te bouwen. De overleve
ring verhaalt, dat deze molen de eerste bovenkruijer of 
draaikap in Friesland is geweest. Waarschijnlijk werd 
hij dit in 1689, toen hij afgebrand en herbouwd is, 

(*) In 1614 vonden wij «Wabbe Wisses huys op de Breedeplaats" 
vermeld. Hij wordt gezegd, in 1585 Burgemeester geweest te zijn, hoe
wel hij niet op onze Naamlijst van Regeringsleden voorkomt. Zijn por
tret moet nog op Canter-state te Driezum aanwezig zijn. 

(†) De namen dezer buurten wil men afgeleid hebben van de Uit
hangborden van huizen, waar achter zij gebouwd werden. 
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dewijl al de molens in de dwingers op de Kaart van 
1664 nog als standerdmolens afgebeeld zijn. Ook in de 
L. Vrouwepoorts- en Amelands-dwingers werden niet lang 
daarna molens gebouwd. 

De binnenruimte van de drie overige bastions bleef 
bij voorraad eene ledige ïuirate aanbieden. Die in het 
Zaailand werd eerlang tot tuingrond afgestaan; doch die 
achter den Doelen verkreeg met de daar nevens liggende 
gronden, in 1648 en vervolgens, eene aanzienlijker be
stemming. Op verzoek van den vereerden Stadhouder, 
Graaf WILLEM, FREDERIK van Nassau, stond de Magistraat 
hem het gebruik toe van die ruime plek, ten einde haar 
tot een Lusthof te doen beplanten en aanleggen. De 
wijze, waarop dit geschiedde, en de veranderingen, welke 
deze Prinsentuin onder de opvolgende Stadhouders van 
Friesland en later onderging, waardoor zij een sieraad 
dezer stad is geworden, waarop wij met regt prijsstel-
len, — dit alles hebben wij tot eene afzonderlijke Ge
schiedenis van dezen tuin bijeengebragt, welke in het laat
ste Hoofdstuk van dit werk zal medegedeeld worden (*). 

AANROÏJWINGEN , VERANDERINGEN EN VERFRAÂIJINGEN 

BUITEN DE STAD. 

24. De Grachtswal, Achter de Hoven en het Vliet. 

Reeds meermalen is het opgemerkt, dat het middelste 
gedeelte der 17e eeuw zich bijzonder kenmerkte door 
de zucht, om lusthoven en plantsoenen aan te leggen, 
en om bloemen en gewassen aan te kweeken. Daar de 
ruimte binnen de stad hiertoe veelal te beperkt was, werden 
er van lieverlede vele gronden buiten de Stadsgracht 
tot tuinen aangelegd, en daarbij tuinhuizen gebouwd. 
Inzonderheid was dit het geval aan de zuidoostzijde der 
stad, tusschen de V l i e t en de P o t m a r g e , op landen, 
welke in 1580 onder de namen van Blokhuisterfenne, 

(*) Omtrent de voorwaarden, waarop deze en andere Stadsgronden 
in der tijd door de Stedelijke Regering aan bijzondere personen zijn ai-
gestaan, zie men Aanteeleniug 8. 
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Wijnserameeden en Pieter Teetlum's hofdoorkomen. Deze 
hoven, welke zich eerst langs den wal der gracht of den 
Grachtswal uitstrekten, werden door de Stad verpacht, en 
eerlang ook voortgezet langs een opreed naar eenige boer-, 
derijen, in de nabijheid van Kleijenburg en de P o t m a r g e , 
welke weg, omdat hij achter de hoven van den Grachts
wal langs liep, den naam van Achter de Hoven bekwam. 
Reeds in 1607 bepaalde de Regering, uit hoofde van de 
onregelmatigheid in de bebouwing van den Grachtswal, 
dat het pad of de straat, tusschen de gracht en dia 
tuinen, twee voeten breeder gerooid moest worden. 

Nadat er, ten behoeve van genoemden reed, Achter 
de Hoven, in 1591 eene brug over den mond der P o t-
m a r g e was gelegd, was toch dit voetpad het eenige 
middel, waar langs men uit de Stad naar de Voorstad 
het Vliet konde gaan, indien men zich niet bij de Tuin-
sterwaterpoort met een schuitje over de gracht wilde 
laten zetten. Want nog immer bleven én de Rege
ring én de Gilden, die op haar hunnen invloed uitoe
fenden, op de toenemende bebouwing en bewoning van 
het Vliet zeer gebeten. En ofschoon er in 1611 door den 
Raad bevel werd gegeven, om ook aan de noordzijde 
van het Vliet, van af de Boomsbrug, welke kort tevo
ren voor het eerst was gelegd, door Breeman's hof, langs 
de gracht een nieuw pad naar de Hoeksterpoort te rooijen , 
zoo zocht men nogtans elke gelegenheid, welke de ge
meenschap tusschen het Vliet en de Stad kon verbete
ren, af te snijden. Zelfs gaf de Regering in 1625 te 
kennen, dat alles wat op het Vliet of verder buiten de 
Stads Vestingen gebouwd was, op afbraak stond, en, 
ingeval de stad mogt belegerd worden, dadelijk moest 
worden afgebroken. 

Het is zeer vermoedelijk, dat de rooijing van het 
gemelde pad naar de Hoeksterpoort toen niet tot stand 
is gekomen, dewijl er in 1636 nogmaals besloten werd, 
zulk een voetpad tegenover den hoek van den Amelands-
dwinger af te palen. Toen toch deden de Vlietsters 
meer dan ooit pogingen, om eene nadere verbinding 
met de Slad te bewerkstelligen. Hunne verzoeken en 
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aanbiedingen ter bereiking van dit doel hadden eindelijk 
ten gevolge, dat, op den 1 April 1637, door den Raad 
werd toegestaan, dat »tot Cieraed van de Stadt ende 
»gerijff der Burgeren (en dus niet op verzoek en ten 
»dienste van de Vlietsters ?) op de Tuijnen een poorte 
» ende gangbrugge gemaeckt sal worden," waartoe het 
Vliet en verdere » TJijtbuijren" hadden aangeboden, het 
dubbel der floreen, of ongeveer 900 Gld., te betalen. 
Maar bij deze vergunning was gevoegd eene » expresse 
«conditie: dat opt Fliet geen groote neringe doende 
»personen ende handwercksluijden sullen mogen comen 
» wonen , ende dat die tegenwoordich aldaer wonen, ufjt-
»sterven sullen." Hoewel twee maanden later werd 
besloten, dat de werkzaamheden tot uitvoering van dit 
plan in het toekomende voorjaar zouden plaats hebben, 
schijnt die » expresse conditie" van dat Aprilsbesluit de 
Vlietsters bezwaard-, en aanleiding tot nieuwe verschil
len met den Magistraat gegeven te hebben. Althans, 
noch de poort, noch de brug is toen gemaakt. Twee 
jaren later werd de zaak nogmaals aan het oordeel der 
Gezworene Gemeente onderworpen, maar zij bleef sedert 
slepende. 

Dit duurde tot den jare 1656, toen, onder andere 
omstandigheden, en bij een minder bekrompen geestvan 
het Stadsbestuur en der Gilden, de vurige wensch der 
Vlietsters begunstigd-, en den 29 Julij besloten werd, 
om in den volgenden jare, ter zijde van de Tuinster-
waterpoort, in den wal eene kleine steenen Poort, van 
30 voet lengte en 7 voet breedte binnenwerks, te bou
wen, en daaraan eene Ophaalbrug over de gracht, van 
9 voet breedte, te verbinden. Dit ontwerp werd op 
den bepaalden tijd ten uitvoer gelegd, en de ongehin
derde gemeenschap tusschen de stad en deze gunstig 
gelegene buitenbuurt geopend, tot geen gering voordeel 
voor beide. Bij deze gelegenheid werd aan de bewoners 
van den zuidkant der Tuinen toegestaan, om, tot hun 
gerijf en op hunne kosten, 6 roeden binnen de water
poort eene eikenhouten brug te laten maken, welke, 
naar de kleur, waarmede zij geveiwd werd, sedert de 
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Roodebrug werd geheeten, gelijk de poort sedert den 
naam van de Tuinsier- of »Nieuwe Vlietsterpoort" 
bekwam. 

Intusschen was het Vliet, dat zich steeds vrij onaf
hankelijk van de Stad bleef gedragen, en hetwelk bij 
laatst genoemde gelegenheid, even als de Magistraat, de 
vroegere «expresse conditie" geheel had vergeten, door 
vermeerdering van huizen, fabrijken en bewoners, in 
grootte, aanzien en vermogen belangrijk toegenomen. 
Vandaar, dat BLAEÜ in zijne beschrijving van deze stad 
zegt, dat deze »voorstadt aen d' oostsijde vele fraye 
»huysen en tuynen heeft, en Vliet genaemt wort naer 
»een graft van de selve naem, die daer deur loopt, en 
»als een haven voor de schepen is" (*). Omtrent de 
belangrijkste aanbouwingen vinden wij gewag gemaakt, 
dat, in 1642, aan DOÜWE WAETSES drie einzen lands in 
de Vlietsterfenne (tegenover het pad naar Camhuur) werd 
toegestaan, om daarop zijnen Oliemolen, welke men 
ongaarne langer binnen de stad duldde, over te plaat
sen. Zeven jaren later werd een ander gedeelte van 
dit land afgestaan, ten einde daarop Kalkovens te 
plaatsen. In 1659 werd den Vlietsers vergund, om op 
hunne kosten eene tweede brug over den stroom te doen 
leggen, w elke sedert de Wittebrug heette, en die, in 
1702, even als de derde of Blaauwebrug, kort tevoren 
gelegd, in eene Valbrug, gelijk later in eene Draaibrug 
veranderd werd. Verscheidene fabrijken en huizen wer
den er achtervolgens aangebouwd. Het besluit der Ste
delijke Regering, van den jare 1684, dat ieder, die uit de 
Stad naar het Vliet ging wonen, zijn burgerregt zou ver
liezen, gelijk een vroeger, van 1668, dat niemand zon
der toestemming van den Magistraat zich op het Vliet 
zou mogen nederzetten, scheen het welvaren dezer 
buurt dus weinig te hinderen, of althans veel van de 
eerste scherpheid verloren te hebben. Nogtans bleef het 

(*) J. BLAEV, Toonneel dei Steden vande Vereeniqh.de Nederlan
den, van omstreeks 1650. 

Vereeniqh.de
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Brouwersgild lang waken, dat er op het Vliet geene 
Brouwerij opgerigt wierde (*). 

25. Aanleg van een Singel rondom de Stad. 

De toenadering tot- en de bewoning van het Vliet 
hadden in geschiktheid en levendigheid intusschen reeds 
veel gewonnen, sedert er in 1639 van Stadswege een aan
vang was gemaakt, om de boorden van de Stadsgracht 
aan de buitenzijde tot eene aaneengeschakelde Wandel-
plaats aan te leggen; door welke daad, zoo het scheen, 
te gelijk afstand werd gedaan van het voornemen, om 
de stad of hare vestingwerken verder uit te breiden. 

Dezelfde zucht tot verfraaijing, welke wij hiervoor 
in de Binnenstad zulke groote veranderingen zagen tot 
stand brengen, trachtte in dit tijdperk van rust en wel
vaart ook het gemak en genoegen der burgers zoo veel 
mogelijk te bevorderen, en tevens aan den smaak voor 
beplantingen te voldoen. Zonder vele voorbereidende 
ontwerpen of beraadslagingen, nam de Regering den 26 
Februarij 1639 te dezen aanzien het volgende besluit: 
»Den E: Raed, als gesint, om den Cieraat dezer Stadt 
» te avanceren, hebben hun eendrachtelijck gevonden (be-
» geven) op den Cingel en omgangh van de gracht, ne-
»uens den Blockhuister venne (den Grachtswal), en nae 
»rijpe deliberatie nodigh geacht ende geresolveert, dat, 
»volgens de affroyenge ende paîinge, door de Gecom-
»mitteerden en Bouwmeesters gedaen, alle de bomen 
» op de Stadts grachtwall, beginnende van het hoff van 
»ATE FOLKERTS aff, neuens alle houen, in den seluen 
»Blockhuister venne totte holten brugge op t Fliet, 
?> binnen 24 dagen afFgehouwen sullen worden, ende in 
» plaets van dien, volgens den Acten van verpachtinge, 
»op de roijenge der palen geplantet Lindebomen. — 
» Insgelijcken, dat het pad, neffens de houinge van FRANS 

(*) Zie verder Aanteekening 9. Ten einde de onderwerpen niet al 
te veel te versnipperen, is bij deze behandeling van de bnitenbuurten 
ook reeds het volgende tijdvak opgenomen. Even zoo zijn de Kerkge
bouwen en Weldadige Gestichten niet bij dit tijdvak, maar in het vol
gende Hoofdstuk behandeld. 
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» HERCULES (bij de Weerklank), op gelijcke hoogte en 
»breedte gemaeckt, ende met Lindebomen beplantet 
» sal worden.—Voorts is geresolveerd, dat 't pad ach-
» ter Amelans dwinger mede met bomen beplantet ende 
»besettet sall worden; dies yoîgens, dat de eijgeners 
»van de hagen ordonneert sullen worden, omme de 
»hagen binnen drie dagen te doen aff houwen, bij ge-
»breke dat den Magistraet sulx tot haer costen sall 
»doen verrichten." 

Aan de uitvoering van dit besluit werd dadelijk de 
hand gelegd door het beplanten van den Grachtswal, 
welke in den volgenden jare ook met een steenen voet
pad bevloerd werd, waartoe de Stad den eigenaars, door 
het diagen van de helft der kosten, te gemoet kwam. 
Gelijktijdig werd ook de beplanting van den Singel tot 
aan de Hoeksterpoort uitgevoerd, en den Vlietsters bevo
len , in dit pad eene nieuwe en breedere Boomsbrug te 
leggen, welke in 1690 in eene Ophaalbrug veranderd werd. 

Weldra volgde nu het besluit, om deze onderneming 
mede voort te zetten aan de overige zijden der stad. 
Ten westen der Hoeksterpoort moest het pad van de 
met vrachtboomen beplante »gardenerie" of Arentstuin, 
welke de gansche ruimte tusschen Camstraburen en de 
Stadsgracht besloeg, afgenomen worden; terwijl ook van 
de verdere aan de Stadsgracht liggende landen de breedte 
van den Singel en van eene ringsloot moest worden af
gegraven. In het eerst geschiedde dit niet zonder tegen
kanting van de eigenaars; doch daar de Raad voor de 
onteigende gronden, en zelfs voor de weggenomene 
boomen, genoegzame schadeloosstelling gaf, zoo onder
vond men ook verder geene bezwaren in de uitvoering, 
welke in den volgende jare 1641, voorbij de L. Vrou
wepoort en het Verlaat, tot aan de Wirdumerpoort 
voltooid werd(*). Het liep echter tot den jare 1647 
eer de gansche lengte van den nieuwen Singel met ijpen-

(*) De Fonteinssloot op het Nieuwland verschafte destijds den brou
wers en ook anderen ingezetenen der stad versch water, tot welk einde 
daarbij eene pomp en later een putstoel geplaatst was. Ten behoeve 
van den Singel werd daarover eerst een houten barte gelegd, welke in 
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boomen beplant was. Ter bevordering van de duurzame 
vastheid van het wandelpad , ook in den winter , nam 
men in 1641 eene proef, om eenige roeden met puin en 
schelpen te bestrooijen; toen di t wel beviel , is het geheel 
daarmede bevloerd-, en sedert bestendig aldus onderhou
den geworden. 

Onder zulke omstandigheden werd te dien tijde deze 
»playsante cingel," gelijk SCHOTANUS hem noemt, ver
ordend; eene wandelplaats , waaraan ieder ingezeten de
zer stad met regt zoo groote waarde hech t ; wier lom
mer in den zomer allen standen verademing aanbiedt; 
welke ons, gedurende het ongunstige wintersaisoen, ge
legenheid schenkt , om de stad niet als een kerker te 
beschouwen, en voor wier aanleg wij onze vaderen te 
dankbaarder zijn, naar gelang zoo weinige steden des 
vaderlands het voorregt van het bezit Tan zulk een vast 
en net beplant wandelpad rondom de stadsvesten met 
ons deelen. 

Boor deze onderneming, welke het sieraad der stad 
inderdaad bevorderd had , werd vooral de gezindheid ter 
bebouwing van den Grachtswal begunstigd, en zag men 
de gansche buurt in deze eeuw bijna geheel met hui
zen en zomerwoningen bebouwd (†). 

1656 vervangen werd door een steenen pijpje, op kosten der Stad ge
maakt , doch door de Grasgenooten van het Nieuwland, daar door uit-
waterende, te onderhouden. Daar nevens stond, vóór het aanleggen 
van den trekweg, een groot hek voor eene laan, langs die sloot, welke 
de toegang was naar het Geregte of deGalgefenneaandeHarlingervanrt. 

(†) De kaart van BLAEU, van 1650, heeft op den Grachtswal nog 
slechts 5 huizen ; die van SCHOTANUS, van 166-4, reeds 1-4 huizen; doch 
op de kaart van Leeuwarderadeel, in SCHOTANUS à STEÎUUNGI'S Atlas, 
van 1698 en 1718, wordt die buurt voorgesteld als reeds bijna geheel 
en aaneengeschakeld bebouwd ; 70o mede eenige woningen bij de Weer
klank en bij den Potmargewal. Verscheidene van die huizen bestonden 
toen uit herbergen of bierhuizen met tuinen er achter, welke, vooral des 
zondags, tot plaatsen van uitspanning dienden. In 1623 werd buiten de 
Wirdumer- en in 1633 buiten O. L. Vrouwepoort een P aardewed ge
maakt, in plaats van het »01de Hinxtewad" op het Zwitserschwaltje. 
In 1685 werd het tegenwoordige Aschland tot bergplaats van haard-
asch, slijk en straat vuil verordend, waartoe den Wirdumerpoorts- dwin
ger tot dusverre gediend had. 
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26. Oud-Galileën en Camstrabiiren. 

In weerwil der pogingen van het Stedelijk Bestuur, om 
den aanbouw van huizen buiten de stadswallen te keer 
te gaan, nam de bebouwing van de buitenbuurten, ook 
ten noorden der stad, van lieverlede toe. In 1612 liet 
WILLEM siJMONSz. VAN DER WILDE openbaar den grond vei-
pachten, tot het bouwen van twaalf woningen, vóóraan op 
Oud-Galileën. Met zekerheid kunnen wij melden, dat 
deze buurt ten jare 1642 reeds bestond uit : twee wind-
korenmolens (de een bij de Verwersbrug en de ander 
nabij het einde), eene herberg, negen huizen met schuur
tjes, door koemelkers bewoond, zes gardenierswoningen, 
eene brandewijnstokerij, drie scheepstimmerwerven, eene 
bleekerij, eene zoogenaamde Rijspolle van het Korfma-
kersgild, drie groote en vier-en-veertig kleinere huizen, 
benevens »de heerlyckheyt, die mynheer Griffier (Dr. 
»EPEFS GLINSTRA?) toecoomt," bestaande uit een huis, 
omgeven met acht pondematen tuingronds. 

Ter bevordering van hun gemak en de netheid van 
deze buurt , deden de eigenaars van de bovengenoemde 
huizen, waar langs het voetpad naar Lekkum liep, in 
het jaar 1642 bij de Regering aanzoek, om dat pad 
te mogen bestraten, en om daartoe eenige ondersteu
ning van den Raad te ontvangen. Deze was der voor-
genomene verbetering wel genegen, en stond hun daartoe 
eerst 100 Daalders toe; welke som, op hun nader ver
zoek, tot 200 Gulden werd verhoogd, dewijl de kosten 
der bevloering, 1080 Gld. bedragende, hooger waren ge
stegen, dan men geraamd had (*). Het getal huizen nam 
vervolgens bestendig toe, ofschoon er, nog tot op onze 
dagen, tusschen de buurt aan de westzijde hier en 
daar een stuk lands onbebouwd bleef. Ook werd de 
buurt in 1662 verlengd door het stichten van een Hout
zaagmolen, waartoe door de Voogden van het Weeshuis 
eene kamp lands werd afgestaan. 

(*) De vermelde verzoeken aan het Stedelijk Bestuur en de omslag 
tot vinding van de kosten dezer bestrating zijn in het Stads-Acteboek 
bewaard gebleven. 

I I . 5 
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Op Camstraburen, aan de westzijde der E e, waar 
destijds vódraan een Pelmolen stond, werd, vooral na 
het aanleggen -van den trekweg naar Bockum, de buurt 
in deze eeuw ook aanmerkelijk verder bebouwd, zoodat 
zij eene lengte bereikte, welke weinig yan de tegen
woordige verschilde. 

Nadat het Stedelijk Bestuur de geheele Arentstuin en 
enterij , grootendeels aan Br. ALBERTÜS VAN LOO toebehoo-
rende, in 1648, bij wijze van onteigening of Hofs tauxatie, 
gekocht had, werd deze plek gronds eerst verhuurd, 
doch in 1687 tot een ruim vlak geëffend. Hierdoor 
werd de gemeenschap met Camstraburen, zoowel als 
het aandien en de toenadering van de stad, langs de 
wegen, welke zich op deze ruimte in verschillende rig-
tingen kruisen, zeer bevorderd. 

Den Kerkvoogden van Huizum werd in 1650 door 
het Hof van Friesland toegestaan, om 25 huizen te 
mogen bouwen op eene kamp lands, gelegen aan den 
Breededijk, der kerk in eigendom behoorende, en welke 
voor eenige jaren tot een Exercitieveld voor het gar
nizoen van Leeuwarden was gebruikt geworden. Ten 
gevolge daarvan werd er, onder het behoor van Huizum, 
eene buurt gebouwd , welke sedert de Schrans werd ge
noemd, en waarvan het getal huizen spoedig dat van 25 te 
boven ging, zoodat zij het voorkomen bekwam, vaneene 
Voorstad van Leeuwarden te zijn. Daar de Kerkvoogden, 
van af de Wynhornsterzyl, langs de Schrans en het 
Huizumerpad tot aan de kerkbuurt, een steenen pad 
lieten leggen, zoo volgde ook het Stadsbestuur dit voor
beeld onder het behoor der stad, van den singel tot aan 
die zyl, dewijl dit dorp destijds door de ingezetenen der 
stad, als wandeling, veel bezocht werd. Later moest 
de Magistraat echter met leedwezen ontwaren, dat die 
aanwinnende buurt, der stad vele burgers, vooral sla
gers , zilversmeden, winkeliers enz., onttrok; terwijl men 
niet kon beletten, dat er daar in 1678 eene Bank van 
Leening opgerigt-, en (in de stad verbodene) Comedie-
spelen gehouden werden, van welke gelegenheden vele 
ingezetenen gaaine gebiuik maakten. 
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HET AANLEGGEN VAN TREKWEGEN NAAR DE VOORNAAMSTE 

FRÏESCHE STEDEN. 

De verbetering van de middelen van vervoer te water 
en te lande, waaraan de negentiende eeuw zoo veel 
zorg en schatten te koste legt, was in de eerste helft 
der zeventiende eeuw in Friesland bijna geheel veron
achtzaamd. Be ongeschikte inrigting der opene zeil
schepen, die de gemeenschap tussehen Leeuwarden en 
de voornaamste steden en dorpen dezer provineie on
derhielden , en meer nog het onzekere en langdurige 
tijdsverloop, hetwelk men, bij stilte of tegenwind, vaak 
over een korten afstand moest doorbrengen, — dit alles 
strookte eindelijk niet langer met de vermeerderde be
hoeften der zamenîeving, welke, ook in andere opzigten, 
gedurende de rustige en welvarende jaren van dit tijdvak 
aanmerkelijk waren toegenomen. 

Belangrijk was alzoo het hulpmiddel, dat bestemd was, 
om de betrekking van de Hoofdstad met de aanzienlijkste 
steden en oorden van Friesland te verbeteren, en het 
vervoer van personen en goederen meer gemakkelijk te 
maken en te bespoedigen. Het was het aanleggen van 
Trekwegen langs de vaarten naar die vijf Steden, met 
welke Leeuwarden dagelijks in aanraking kwam, en die 
van hare zijde het meeste belang hadden, om de hoofd
en voornaamste handelsstad van Friesland op eene ge
makkelijke en spoedige wijze te kunnen bereiken. 

27. De Trekweg naar Rarlingen. 

Ten behoeve van het vervoer vau p e r s o n e n was er, 
eenige jaren te voren, tussehen de steden Leeuwarden 
en Harlingen, nevens de zeil- of vrachtschepen, ook 
een Wagenveer aangelegd. Doch het wangedrag der 
Wagenaars of voerlieden veroorzaakte de Magistraten van 
beide steden bestendig zoo vele onaangenaamheden dat 
dit eene beweegreden te meer was, waarom de Regering 
van Harlingen besloot, eene poging te doen, ten einde 
een beter middel van vervoer te bekomen. Met dat 

5* 
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oogmerk begaven zieli drie Burgemeesteren, als Gecom
mitteerden dier stad, den 2 April 1640 in persoon naar 
Leeuwarden, aan welks Magistraat zij het voorstel deden : 
» dat tusschen dese Stadt, de stadt Franequer ende Har-
»lingen een Treckwegh mochte worden gemaeckt, om 
»met verdecte schepen den reijsende man van de eene 
»Stadt aen de ander ouer te brengen." 

Dit voorstel was der Regering van Leeuwarden zeer 
welgevallig. Dadelijk werd de zaak alzoo vastgesteld, 
van de uitvoering een plan ontworpen, en Gecommit
teerden benoemd, om met die van Harlingen over de 
middelen ter uitvoering te beraadslagen. Een tweede 
stap was, om daartoe toestemming en bescherming van 
de Gedeputeerde Staten te verzoeken. Deze verleenden 
dezelve gereedelijk, bij Octrooi van den 24 Julij 1640, 
aangezien zij het »bij de handt nemen ende doen vol-
»trecken van een bequaem Treckpad van Leeuwaerden 
» nae Harlingen" beschouwden als eene zaak, » streek ende 
»tot merckelycke welvaerdt van 't gemeene Landt, tot 
» voortplantinge van negotie, ende tot groote dienst ende 
»gerieff van alle reysende Personen." Daarenboven be
paalden Gedeputeerden bij deze gelegenheid de hoogte 
van den Tol, welke de aanleggers van schepen, perso
nen en vee voor het gebruik van den trekweg zouden 
mogen vorderen; en gaven zij hun verder regt enmagt, 
om de lande;i, daartoe benoodigd, bij waardering van 
den Hove, te mogen onteigenen en gebruiken (*). 

Dan, hoe volkomen de letter van dit Octrooi ook 
ware, het was nogtans onvoldoende, om dadelijk de 
menigvuldige bezwaren te doen overwinnen, welke velen, 
uit inzigten van bijzonder belang, de uitvoering van 
deze onderneming in den weg zochten te stellen. Nadat 
het Octrooi bij Sententie van het Hof van Friesland, 
van den 22 December 1640, geinterineerd was, en de 
Raadsheeren NIJS en VAN VIERSSEN als Commissarissen van 
den Hove, ter waardering van de landen, benoemd wa-

(*) Het oorspronkelijke bezegelde Octrooi, op perkament, wordt 
als N°. 189 onder de Stedelijke Archiven bewaard, en is in het Char-
terboek, V -461 afgedrukt. 
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ren, moesten nog in April des volgenden jaars 1641 de 
Staten van Friesland eene Resolutie nemen, en een 
Nader Octrooi verleenen, om al het door Gedeputeerde 
Staten geresolveerde goed te keuren en te bekrachtigen, 
en om een bevel uit te vaardigen, dat niemand de Ma
gistraten van Leeuwarden en Harlingen in dit werk 
zou mogen hinderen, maar dat ieder hen de uitvoering 
veeleer gemakkelijk moest trachten te maken; met ver
klaring, dat zij volkomen gemagtigd waren, om daartoe 
het eigendom van anderen, tegen behoorlijke vergoeding, 
te gebruiken (*). 

Er deed zich echter gelijktijdig nog een ander bezwaar 
op. Het was de ondiepte van het vaarwater, dat, voor 
ruim veertig jaren geslat, nu noodzakelijk weder eene 
uitdieping vereischte. Men oordeelde, dat dit werk het 
aanleggen van het jaagpad moest voorafgaan, ook om
dat deze alsdan op de uitgeworpene slataarde kon aange
legd worden, en eene meerdere hoogte bekomen. Reeds 
in Mei 1640 nam Leeuwarden het besluit, zijn aandeel 
uit te voeren, en tot dat einde een kapitaal van 10,000 
Gld., tegen 6 ten honderd rente, op te nemen. Doch, 
als altijd, bleven de overige onderhoudspligtigen dralen, 
en allerlei redenen tot uitstel zoeken. Aî de pogingen 
van de beide meest belanghebbende Steden, om de zaak 
aan te dringen, bleven vier jarenlang vruchteloos, totdat 
de uitdieping in 1645 eindelijk plaats had. 

Nadat nu de lijst en de waardering van al de af te 
graven landen den 28 Julij 1645 door het Hof goedge
keurd waren, werden er in September allerlei bepalin
gen en voorzieningen tot het aanleggen van het trekpad 
gemaakt, en had de openbare aanbesteding daarvan in 
het begin van October plaats. Nu was er eindelijk voort
gang, en men draalde ook niet, om zich deze lang ge-
wenschte gelegenheid ten nutte te maken. Gedurende 
den winter van 1645 op 1646 werkte men bestendig en 
met grooten ijver aan het afgraven, ophoogen en bepui-
nen van den trekweg, ter lengte van 5 uren gaans, en 

(*) Stedelijk Archief, N°. 190; Chatie>boek, V 464, 465. 
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ter breedte van 3 roeden, voort. Door eene ringsloot 
werd hij van de landen afgescheiden; over de slooten 
en opvaarten, welke in de hoofdvaart moesten blijven 
uitwateren, werd er een aantal bruggen of tillen ge
slagen , en op sommige plaatsen, Yoöral bij de dorpen en 
buurten, kostbare beschoeijingen geheid. 

Inmiddels was men op verschillende scheepstimmer-
werven bezig met het makeû van twaalf nieuwe Trek
schuiten. Ook werden er Paarden voor de dienst aange
kocht , ten behoeve waarvan er hier in de nabijheid van 
het Verlaat een groote stal werd gebouwd. Vervolgens 
werden de noodige bepalingen en voorschriften van orde 
op de vaart tusschen de beide steden vastgesteld, en 
verder zoodanige voorzieningen genomen, als het belang 
der zaak vorderde. Reeds vroeg in het voorjaar van 1646, 
en dus veel spoediger dan men zich eerst voorgesteld 
had, was de trekweg in zooverre voltooid, dat er met 
het gebruik een aanvang kon worden gemaakt. 

Dit geschiedde op den 29 Maart, zijnde Paaschdag, 
door CLAES JURjENs FONTEIN , Schepen van Harlingen, die 
van den Magistraat dier stad vergunning had bekomen , 
deze proefvaart te doen, ten einde met deze eerste trek
schuit zijne bruid, met welke fai) den volgenden dag 
in het huwelijk zou treden, van Leeuwarden te halen. 
En zóó groot was de belangstelling in deze zaak, dat, 
toen de schuit met haar vrolijk gezelschap deze stad 
naderde, eene groote menigte ingezetenen tot aan Dei-
num was uitgetrokken en den trekweg vervulde, om 
het vreemde schouwspel van eene Trekschuit te zien, 
waarvan Friesland nog geen voorbeeld had opgeleverd ! 
(Zie Aanteekening 10.) 

Voorzeker ging deze groote onderneming, waarvan 
een aanzienlijk gedeelte van Westergoo genot kon heb
ben, voor beide steden met belangrijke geldelijke opof
feringen gepaard. Ten aanzien van Leeuwarden is ons 
uit de oorspronkelijke Rekening gebleken, dat deze stad 
tot aankoop van de onteigende landen heeft uitbetaald 
eene som van 20,541 Gld., en voor de kosten van af-
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graving, bepuining, bouwstoffen van bruggen enz,, ar-
beidsloonen en andere behoefterrr eene som van 31,310 
Gld.; te zamen bedragende de som» van 51,851 Gld. r 

tot vinding waarvan de stad een kapitaal van 48,000 
bij leening had opgenomen. Deze schuld kon echter 
weldra allengs worden afgelost, naardien de toegestane 
tollen, welke door Gedeputeerde Staten tot op een stui
ver de mijl voor ieder persoon verhoogd waren (*), bij 
het menigvuldig gebruik van den trekweg, van zooveel 
belang werden bevonden^ dat het bedrag van den tol 
der dienst van Leeuwarden op Harlingen en van Leeu
warden op Franeker (deze laatste heen en terug), va» 
den 24 April 1646, wanneer de geregelde vaart is be-
begonnen, tot op den laatsten October 1647, en dus 
gedurende ruim anderhalf jaar , eene som van 6397 Gul
den beliep. Vandaar, dat SCHOTANUS in 1664 te regt kon 
betuigen, dat de trekweg » door de Tolsichselfsbetaelt r 

»ende, betaelt zijnde, de jaerlijcksche incomsten deser 
» Steden, onaengesien syne oncosten van onderhoudinghe, 
» vernjcken sal" (†). 

Na den afloop van het garrsche werk, waarvan beide-
steden voor haar bijzonder en voor het algemeen belang 
de grootste voldoening mogten smaken, werden hare 
handelingen besloten door het opmaken van eene Acte 
van Sociëteit tusschen Leeuwarden en Harlingen, nopens, 
hunnen gemeenschappelijken trekweg, welke op den 17 
October 1650 in het tolhuis bij Kingmatille werd ge-
teekend, en waarbij de wederzijdsche regten en verplig-
tingen van eigendom, onderhoud, inzameling en verre
kening van de tollen enz. bepaald- en voor de toekomst 
vastgesteld werden, In 1685 is er evenwel eene Acte van 
Separatie tusschen beide steden gemaakt, waarbij bepaald 
werd, dat Leeuwarden voortaan het oostelijk gedeelte 
van den trekweg zou onderhouden, tot aan den steenen 
scheidpaal tusschen Dronrijp en Kingmatille, en Harlin
gen het westelijk gedeelte, van dat punt tot aan die stad (§). 

(*) Charlerboeji, V 500, 510. (†) Beschrijvinge van, Frieslandt, 261. 
(§) Stedelijk Archief, N°. 191 en 192; Chmterboek, V 527,1241. 
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28. De Trekweg naar Dockum. 

Geen wonder, dat ook de overige voorname Friesche 
Steden, overtuigd van het voordeel, dat men zich voor 
tiandel en scheepvaart van het aanleggen van trekwegen 
mogt voorstellen, weldra door een loffelijken naijver 
werden aangespoord, om insgelijks pogingen aan te wen
den, ter bekoming van een gelijk middel van vervoer van 
en naar de Hoofdstad. Reeds den 26 Februarij 1646 
verschenen er afgevaardigden van Dockum in den Raad 
van Leeuwarden met het verzoek, dat er een trekweg 
van Leeuwarden naar Dockum en verder naar Groningen 
mogt worden aangelegd. Met regt beschouwde de Regering 
dit eene »saecke van groote insichte te syn;" en toen 
gemelde afgevaardigden eenige maanden later hun ver
zoek nader aandrongen, en de plannen en berekenin
gen daaromtrent overlegden, besloot echter de Raad: 
»eerst te willen verwachten, hoe die Heeren van 
»Doccum met die Heeren van Groningen mochten 
» comen te accorderen, holdende ondertusschen de saecke 
»in bedencken." 

En waarlijk, wanneer men overweegt, dat dit voorstel 
niet slechts het leggen van een trekweg langs de E e 
naar Dockum, maar ook het graven van een nieuw ka
naal en trekweg daarnevens van Dockum naar Stroobos 
en verder naar Groningen betrof, dan is het niet vreemd, 
dat Leeuwarden (nu reeds wegens den Harlinger trek
weg zoo zeer met schulden bezwaard) aarzelde, om in 
deze onderneming te deelen, gelijk het er zich ook ver
der buiten hield. De Regering van Dockum wist echter, 
ook zonder hulp van Leeuwarden, de zaak tot stand te 
brengen: want zij verzocht en verkreeg den 6 Maart 
1646 van de Staten Octrooi tot het aanleggen van een 
trekweg van Leeuwarden naar Dockum, en maakte in 
November des zelfden jaars bij deze stad een aanvang 
met de uitvoering, welke in den volgenden zomer vol-
bragt werd. Den 22 Juiij 1647 werd althans de vei or
dening nopens het trekveer tusschen beide steden door 



DE ÎREKWEIJ NAAR DOCKCB. 73 

Leeuwarden bij voorraad goedgekeurd, en kort daarna 
ingevoerd (*). 

Van meer belang en grooter bezwaar was de voorge-
nomene voortzetting van de vaart en trekweg van Doc-
kum naar Groningen, waarvan de uitvoering niet zoo 
spoedig van de hand ging. Bij voorraad werd Dockum, 
bij Staatsresolutie van den 17 Maart 1648, toegestaan, 
het maken van eene nieuwe Vaart en Trekweg naar 
Kollum; den 13 Maart 1652 werd dit Octrooi echter 
uitgestrekt, en de vaart en trekweg verlengd tot aan 
Stroohos, of de grenzen van de provincie Groningen. 
Veelvuldige verhinderingen deden evenwel den voortgang 
van het werk staken, zoodat de Staten, bij Resolutien 
van den 23 Februarij en 26 Mei 1654, het Octrooi nog
maals verlengden, en op de spoedige uitvoering aan
drongen. Bit had het gewenschte gevolg, daar ook de 
Stadhouder, Vorst WIXLEM FREDERIK, deze onderneming 
met belangrijke hulp ondersteunde. Met kracht werden 
de werkzaamheden voortgezet, en de nieuwe vaart en 
breede trekweg tusschen Dockum en de Groninger 
grenzen in 1656 voltooid, en daarna tot aan de stad 
Groningen vervolgd. Voor de gemeenschap met deze 
naburige stad in 't algemeen, en voor Dockum in het 
bijzonder, was deze belangrijke onderneming sedert van 
groot nut en voordeel (†). 

(*) Dit Octrooi is gedrukt in SCHOTANUS, Beschrijvinge, 1664, 255, 
doch komt, vreemd genoeg, niet in het Chartb. en niet in het Register 
der Staatsresolutien van DE CHALMOT voor. De Tollen, welke daarbij, 
overeenkomstig die van den Harlinger trekweg, waren vastgesteld, zijn 
bij Resolutie van Gedeputeerde Staten van 22 Maart 1650 invorderbaar 
verklaard, en bij gelijke Resolutie* van 1 Maart 1821 bekrachtigd. 

(†) Ziedeze Octrooijeninhet Charterboek, V 513, 548, 567, en het 
laatste alleen bij SCHOTANUS, 255, waar, opbl . 257, tevens de beschrij
ving wordt gevonden van den Gedenkpenning, welke de Regering van 
Dockum op deze gebeurtenis heeft laten slaan, waardoor zij tevens een 
bewijs gaf, op hoe hoogen prijs zij deze zaak stelde. Eene belangrijke 
Terzameling stukken hieromtrent bernst in het Provinciaal Archief, 
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29. De Trehwegen naar Bolsward, Sneek 
en andere plaatsen. 

Ook de bloeijende koopsteden Bolsward en Sneek 
wilden te dezen opzigte niet achterlijk blijven, en vroegen 
beide Octrooi van de Staten, tot het aanleggen van trek-
wegen naar Leeuwarden, hetwelk hun den 9 October 
1646 verleend werd (*). De Bolswarder trekweg werd 
nu van af die stad gelegd langs de vaart tot aan Pijp-
horne, tusschen Deinum en Bronrijp, waar hij in 1651 
met eene hooge brug over de H a r l i n g e r v a a r t ver
bonden werd met den Harlinger trekweg. Nadat den 
8 Maart 1649 aan Bolsward het heffen van vier stuivers 
tol voor ieder persoon, die van den trekweg gebruik 
maakte, was toegestaan, is het trekveer vermoedelijk in 
het begin van 1652 geopend. De Sneeker trekweg werd 
van af die stad tot aan de buurt Schenkenschans langs de 
S n e e k e r v a a r t , en vervolgens langs de zuidzijde der 
H a r l i n g e r v a a r t tot aan het Tolhuis nabij Leeuwarden 
aangelegd, en wel voor een groot gedeelte over den 
landrug de Swette. Hij werd echter niet zoo spoedig 
als die naar Bolsward voltooid: want eerst gaf eene 
noodzakelijke uitdieping van de vaart, in 1652, en 
daarna velerlei verhindering aanleiding tot uitstel, waarom 
het Octrooi den 15 Februarij 1661 door de Staten ver
nieuwd werd, en de Magistraat van Sneek aansporing 
ontving, om voortgang met het werk temaken. Hieraan 
werd gehoor gegeven, en de arbeid met spoed aangevat 
©n voortgezet, zoodat de dienst met trekschepen in April 
des volgenden jaars 1662 kon geopend worden. De Re
gering van Leeuwarden wilde dit echter niet dulden, 
omdat de Magistraat van Sneek haar omtrent het in de 
vaart brengen van schepen in het veer niet erkend had. 
Eerst den 7 Mei kon dit plaats hebben, nadat de » ont-
»resene differentien" tusschen beide Magistraten bijge
legd waren (†). 

(*) Ckarterboek,V 498 ,499 , 518. 
(†) Charterboek, V 652, 682, 770, In 1668 werd de tol mede op 

vier stuivers den persoon toegestaan. 
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Even als in onze eeuw het aanleggen van Straatwegen 
en Spoorwegen alom de zucht tot navolging heeft opge
wekt , zoo waren toenmaals ook kleinere Steden en zelfs 
aanzienlijke Dorpen in Friesland genegen, om zich aan 
de bereids gelegde trekwegen aan te sluiten, en om 
vergunning daartoe van de Staten te vragen. De inge
voerde verbeteringen waren toch van zoo groot belang, 
dat men eerst nu inzag, hoe lang men zich met be-
krompene middelen had beholpen, en hoe wenschelijk 
het ware, betere tot stand te brengen. Achtervolgens wer
den er alzoo onderscheidene Octrooijen verleend, als: in 
1646 aan JOHAN VAN ATLVA, Grietman van Hemelumw 
Oldephaert en Noordwolde, tot een trekweg van Sneek naar 
Stavoren, welke verbazende onderneming, tot groot na
deel van laatst genoemde stad, onuitgevoerd bleef, niet
tegenstaande in 1648 aan de stad Stavoren zelve daar
toe op nieuw de vergunning was gegeven; — in 1647 
aan de stad Workum tot een trekweg van daar tot JBols-
ward, na wiens voltooijing aan de zelfde stad in 1652 
vergund werd, dien voort te zetten tot Stavoren, welke 
echter evenmin als de boven vermelde tot stand kwam, 
ook nadat de stad Bolsward in 1664 weder toestemming 
verkreeg, om eene vaart en trekweg, van Workum tot 
Stavoren, aan te leggen; — verder in 1648 tot een trek-* 
weg van de Hoogebrvxj tot Rinsumageest, en van Bartle* 
Mem tot Hallum, en meer andere. Ja , de eerste onder
neming van de steden Harlingen en Leeuwarden wekte 
den lust tot verbetering van de middelen van vervoer, 
zoowel te lande als te water, dermate op, dat er , 
behalve de genoemde, sedert nog een aantal andere 
Octrooijen door 's lands Staten verleend zijn tot het 
aanleggen of verbeteren van wegen en vaarten, welke 
door geheel Friesland eene veel verbeterde gemeenschap 
tusschen de verschillende steden, dorpen en oorden tea 
gevolge had (*). 

{*) Zie dieOetrooijen, vermeld în het Register op de Staatsresolu-
tien, voor het meerendeel gedrukt in het Charterboek, V 499,503, 
504, 508, 510, 516, 519, 520, 540, 588, 659, 728, 729enz. 
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30. Besluit van dit Hoofdstuk. 

Wanneer wij, aan het einde van dit tijdperk, terug
zien op de reeks der behandelde onderwerpen, dan 
wekken al de veranderingen, aanbouwingen, verbeterin
gen en verfraaijingen, welke de ondernemende geest 
onzer vaderen toenmaals met geringe middelen wist tot 
stand te brengen, met regt onze verwondering op. Dui
delijk springt het ons in het oog, in hoe vele opzigten 
deze stad, welke meest in bestendige welvaart mogt deelen, 
daardoor in bewoonbaarheid, veiligheid en netheid was 
toegenomen, en hoe zeer de maatschappelijke voorreg-
ten en genoegens harer bewoners daardoor waren ver
meerderd. Vreemdelingen, die haar bezochten, spraken 
steeds met lof van hare goede gelegenheid en gunstig 
voorkomen. Zoo was het inzonderheid de Franschman 
JAN FRANCOYS IX PETIT, Griffier van Bethune, die, tijdens 
het bestand haar bezocht hebbende, in zijne beschrijving 
van de Nederlanden een gunstig getuigenis van haar 
gaf, waaruit wij, ook om de aardige wijze van voor
stelling, het volgende mededeelen: 

»De Stadt Leeuwaerden leijt int midden van Vries-
»lant, met vele schoone Dorpen rontsomme haer, in 
»eene schoone Landouwe, met goede Weyden omcin-
»gelt, tot aen des Stadts grachten. Het is lustich aen 
» te sien, als de Borgerije rontom de Stadt met com-
»paignien (gezelschappen) op de Sondaghen ende ander 
» Fest-daghen, gaet wandelen. Daer syn aen wat zijde 
»Ja t ment nemen wilt, ouer al goede Havenen, uyt de 
»welcke men in corten tijdt gemackelicken in dese Stadt 
»brengen can allerley Coopmanschappen ende waeren, 
»den menschen dienelick; daarom isser alles redelick 
»goeden coop. De straten zijnder schoone rechte ende 
»breet(?): Daermen gene vuylicheyt op mach laten 
»liggen: elck huys hebbende eenen back, daer mense 
»inne doet, tot datse, vol zijnde, geruymt ende met 
»schuyten buyten opt landt wort gevoert: De Stadt 
>} zijnde met canalen doorghegraven, daer men inne va-
»rcn kan, met vele bruggen daer ouer, seer geiijffelick 
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»soo voor den Coophandel, als voor andere commoditey-
» t en : Tweleke oock dient tot de netticheyt van de Stadt, 
»den regen de vuylicheyt, die op de straten leyt, af-
» spoelende, ende in dese grachten brengende. — De Ge-
» meente isser alsoo manierlick ende lieftael, als in eenighe 
» andere Stadt van de selve Provincie, ja oock van Hol-
»lant ende Zeelant: al hebben de Vriesen eertijts de 
» reputatie gehadt wat straf ende rouw te wesen, tweleke 
»men nu al contrarie bevint" enz. (*) 

Ook JOAH BLAEV vermeldt, in zijn Toonneelder Steden 
•van de Vereenighde Nederlanden (van omstreeks 1650), 
het uitwendig aanzien van Leeuwarden op eene loffe
lijke wijze. Hij noemt het »een groote, vermaerde, 
»schoone en volcknjcke stadt. Wat haren tegenwoordigen 
» staet belangt, 't is seker, datse nooit heerlijcker geweest 
» is : want het is een bloeyende stadt, met aensien-
»lijcke gebouwen, soo gemeene als besondere verciert. Sy 
»heeft oock, soo binnen als buyten, vele fraje tuynen, 
» die tot een aengenaem vermaeck, niet sonder voordeel 
»dienen. Sy is met een hooge en breede aerde wal , 
» en met een diepe graft omringt, en met vijf aerde bol-
» wereken, waer van vier seer groot sijn, gesterekt. Hare 
»groote is omtrent duysend ses hondert treden in d' 
»omgang: de gedaente byna vierkant, maer ongelijck 
»aen de sijden. Sy heeft drie poorten, yder met een 
»bolwerck voorsien. Daerenboven is Leeuwaerden in 
»een aengenaeme en seer vruchtbare landouwe gelegen, 
»insonderheyt in 't noorden, waer dat het met vele 
»kleyne rivieren (?) besproeyt wort; oock in 't westen, 
»daer soo schoone boulanden sijn, als men wenschen 
»kan, die allerley gewas voortbrengen." 

(*) Eygentlijcke Beschryuinge Der Vrye Nederlandtsche Provin* 
tien, (Arnhem, 1615) bl. 230. 



WEGENDE HOOFDSTUK. 
ZEVENDE TIJDVAK. 

DE VOORNAAMSTE AANBOUWINGEN, VERANDERINGEN EN VER-

FRAAIJINGEN VAN DE STAD LEEUWARDEN, GEDURENDE 

DE TWEEDE HELFT DER ZEVENTIENDE EEUW, TÜS-

SCHEN DEN MUNSTERSCHEN VREDE EN DEN 

DOOD VAN PRINS HENDRIK CASIMIR I I , 

STADHOUDER VAN FRIESLAND. 

11348—1696. 

1. Inleiding, 

Groot voorzeker moet de blijdschap der Nederlanders 
geweest zijn, toen, eindelijk, de tachtigjarige strijd tegen 
Spanje geëindigd werd, en de Vrede van Munster hun 
de stellige verzekering schonk, dat die strijd niet ver
geefs gevoerd-, maar het middel was geweest, waardoor 
zij zich nu in het bezit van rust, vrijheid en onafhan
kelijkheid mogten verheugen. Het bestaan der Repu
bliek was daardooi gehandhaafd; terwijl de meeste Ne-
derlandsche Steden intusschen een gevestigd bestaan en 
eene bepaalde uitgebreidheid hadden verkregen, welke 
sedert, minder door uitlegging dan wel door versiering, 
vernieuwing, verbetering of aanbouwingen van onderge
schikt belang, in aanzien zijn toegenomen. Hoewel die 
vrede eerlang door de oorlogen met Engeland en daarna 
met Frankrijk verbroken werd, zoo waren de nadeelen, 
welke het afgelegene Friesland, in vergelijking van an
dere provinciën, hierdoor ondervond, van mindere be-
teekenis. Onder de Stadhouders Prins WILLEM FREDE-

RIK en Prins HENDRIK CASIMIR van Nassau mogt dit ge
west bijna bestendig de vruchten van binnenlandsche 
rust en welvaart genieten. Welken invloed deze op het 
trapswijs, verbeterd aanzien en de vermeerdering van de 
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maatschappelijke instellingen dezer stad uitoefenden, hier
van willen wij nu de bijzonderheden raededeeîen. Be
palen wij ons eerst tot de 

PROVINCIALE GEBOUWEN. 

2. Het Landschaps Tucht- en Werkhuis. 

De Staten van Friesland, die in 1616 het kort te 
voren opgerigte Landschaps Tucht- en Werkhuis hadden 
opgeheven, vonden zich in 1654 op nieuw gedrongen, het 
besluit te nemen, om hier ter stede weder eene dergelijke 
gevangenis op te rigten. Het getal » Vagebonden, ledige , 
»loije ende vreemde landloopers en Bedelaars" was zoo 
zeer toegenomen, en verontrustte de goede ingezetenen, 
vooral ten platten lande, dermate, dat het dringend 
noodzakelijk was, middelen aan te wenden, om zulke 
boosdoeners en te straffen en schadeloos te maken, door 
ze buiten de maatschappij te sluiten. 

Ten jare 1660 werd hier dan op nieuw een Lands 
Tucht- en Werkhuis, aan de oostzijde van het Blokhuis, 
opgerigt. — Baar deze Gevangenis, vooral in onze eeuw, 
van zoo groot belang is geworden, zoo hebben wij het 
voornemen, de geschiedenis van haar ontstaan, uitbrei
ding en inrigting in opvolgende tijden, in het laalste 
Hoofdstuk van dit werk aaneengeschakeld mede te dee-
îen, weshalve wij deze stichting hier slechts kortelijk 
vermelden, en verder derwaarts verwijzen. 

3. Lands Wachthuizen of Corps de Gardes. 

Ter beveiliging van den zetel van 's Lands hoogste 
magt, gaven de Staten van Friesland in den jare 1648 
last, tot het bouwen van een Wachthuis, Corps de 
Garde of Kortegaarde, tusschen de Caûselarij en het 
Landshuis, en in 1668 van eene dergelijke wacht naast 
het Statenhuis of Collegie, ten einde aldaar steeds,»tot 
» voorkominge van alle onverhoopte disordres, een seker 
»getal soldaten gereedt te hebben." In 1669 verzoch-
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ten Gedeputeerde Staten van den Magistraat, dat ei 
zoo vele »Corps de guardes" mogten gebouwd worden, 
als er hier Compagnien in garnizoen lagen (*). 

Doch de Regering achtte zich bezwaard, om voor 
'sLands soldaten op Stadskosten gebouwen te verordenen. 
In 1675 stelde echter Prins HENDRIK CASIMIR II aan 
Gedeputeerden voor, om op 's Lands kosten een gebouw 
te koopen en in te rigten, tot een Corps de garde voor 
de Ruiters, ten einde deze daarin » te doen tocht en 
» wacht houden, tot beter discipline onder dezelve." Om 
aan dit verlangen te voldoen, werd door Gedeputeerden 
in het genoemde jaar van JAN ALBERTS BRÜINSMA eene 
herberg of »groote en welgelegene huysinge, stallinge, 
»plaets enz., staande in de Kleine Kerkstraet, alwaer 
»de Bock uithangt, voor de som van 2900 Goudgld. 
» gekocht"(†). ï oen dit gebouw, na verloop vaneenige 
jaren, voor het bestemde gebruik nog te klein werd ge
acht , wil de overlevering, dat men (althans tijdelijk) ook 
het gebouw, daar tegenover, welks groot erf ook een 
uitgang had op het Oldehoofster kerkhof, mede tot stal
len voor de ruiterij heeft gebruikt, en dat dit gebeurde 
onder beleid van den beroemden MENNO Baron VAN 

COEHOORN, naar wien dit gebouw nog den naam van 
Coehoornspoort draagt, waardoor de gedachtenis van dezen 
beroemden Vestingbouwkundige, in de nabijheid dezer 
stad geboren, ook hier wordt levendig gehouden. 

Ter bevordering der boven vermelde bedoeling van 
Gedeputeerde Staten, werd er hier in 1688 nog een 
groot gebouw tot eene Hoofdwacht gesticht, tegenover 
het Stadhouderlijk Hof, bij welks geschiedenis, in het 
laatste Hoofdstuk, wij de bijzonderheden daaromtrent 
zullen mededeelen. 

(*) Wij herinneren hierbij, dat de Stedelijke bezetting destijds nog 
niet gezamenlijk in eene kazerne gehuisvest was, maar dat de man
schappen , her- en derwaarts verspreid, in deachterbuurten voor week
geld hij geringe lieden inwoonden, voor zoo verre ze niet getrouwd 
waren, en zelve huishouding hadden. 

(†) Dit is het gebouw, hetwelk thans nog tot Stads-Militair-Zieken
huis of Infirmerie gebruikt wordt. 
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4. De Landschaps Munt. 

De Staten van Friesland besloten in 1671, toen er 
klagten bestonden over het verval der Landschaps Munt, 
om »het beschroeven van de munten, in plaetse van het 
»slaen van dien met den haemer" in te voeren (*). Toen 
deze »nieuwe Schroeffmuntgereedschappen" in 1680 in 
werking gesteld zouden worden, gaf de Muntmeester den 
Staten te kennen, dat hiertoe »eenighe nieuwe beson-
»dere timmeragien ende gebouwen vereijst wierden, en 
»dat de tegenwoordige gloei-, smelt- ende asseij-ovens 
»dienden vernieut te worden." Het kwam den Staten 
verkieslijker voor, hiertoe een nieuw gebouw van ge
noegzame grootte en geschiktheid, met daaraan verbon
dene woning voor den Muntmeester, aan te koopen, dan 
het oude kloostergebouw op de Tweebaksmarkt of Heere
gracht, dat nu honderd jaren lang tot Munt gediend had, 
tot dit einde te verbouwen (†). Men slaagde echter niet 
spoedig in het bekomen van zulk een nieuw en geschikt 
gebouw. Eerst werd hiertoe de woning van den Munt
meester, naast de Westerkerk, voorgesteld; doch drie 
jaren later kocht men tot dit doel van den Ambassadeur 
WILLEM VAN HAREN, als voogd der kinderen van den 
Baron THOE SCHWARTZENBERG , het vroegere Martenahuis, 
toen Starckenburgshuis genaamd, op de Nieuwestad, 
voor de som van 4800 Goudgld. 

Ofschoon men eerst het stellige voornemen had, de Munt 
in dit huis over te brengen, zoo is dit toch niet ge
schied , en bekwam dit gebouw nog drie jaren later eene 
geheel andere bestemming, gelijk hierna zal blijken. 
Evenwel bleven Gedeputeerde Staten op de verandering 
van het Muntgebouw, evenzeer als op het »redres van 
»de vervallene Munte en het fiseeren van het muntma-

(*) Charterboeh, V 808. 
(†) Zie Eerste Deel, bl. 265. Op de Kaart van 1664 wordt dit huis 

met eene letter P als Munt aangeduid; doch die zelfde letter staat mede 
in het midden der Kleine Kerkstraat, voor eene steeg tegenover de Bur-
maniastraat, boven wier ingang nog een in steen gehouwen wapenschild 
staat. De reden hiervan is mij onbekend gebleven. 

IL 0 
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»teriaal op een vasten voet," bestendig hunne aandacht 
vestigen. Zij slaagden in het eerste niet voor den jare 
1693, toen het voormalige Holdingahuis, in de Groote 
Kerkstraat, destijds het Schwartzenhergshuis genaamd, 
door den dood van den beroemden Generaal HANS WIL-

LEM Baron VAN ATLVA was ontruimd geworden. Zijne 
erfgenamen verhuurden dit gebouw met stallen, koets
huis , galerij, uitgestrekter! tuin en verdere plaatsen, voor 
tien jaren aan den lande, tegen eene som van 500 Gld. 
's jaars. 

De zorg voor het overbrengen van de Munt schijnt 
men geheel aan den ouden Muntmeester DANIEL VALCKE-

NIER overgelaten te hebben. Althans, deze wilde, in 
het vertrouwen, dat zulks den Staten aangenaam zou zijn, 
de gansche zaak nu in eens op een goeden voet inrig-
ten. Tot dat einde liet hij op zijne kosten een nieuw 
en groot Munthuis zetten in den ruimen tuin van het 
adellijk huis, hetwelk hij zelf ging bewonen. Volgens 
zijne eigene verklaring was »dit nieuwe Gebouw door 
» zijnen onvermoeiden ijver zoodanig ingerigt, dat daarin 
»het nieuw aangekochte Schroefwerk en verder de ge-
»heele Provinciale Munt, met alle vertrekken voor den 
»Essaijeur-Generael, Wardein, Stempelsnijders enz., 
»daarin was opgesteld en gangbaar gemaekt." 

Zijne »onvermoeide ijver en menigvuldige praemedi-
»tatien," gelijk hij ze noemt, hadden hem echter uit 
eigene middelen eene som van niet minder dan 8000 
Gld. aan dit werk doen besteden, natuurlijk in het ver
trouwen, dat de Staten hem deze uitgaven, ten behoeve 
van den lande gedaan , zouden vergoeden. Hij bedroog zich 
echter zeer: want, daar het geenszins de meening der 
Staten was geweest, zulk eene som aan deze inrigting 
te koste te leggen, weigerden zij de geheele vergoeding, 
en lieten hem eene som van 2976 Gld. aanbieden, waarop 
het gebouwde gewaardeerd was; mede, uithoofde bij de 
voorwaarden van verhuring bepaald was, dat al het 
gebouwde moest worden weggebroken, wanneer de huur 
in 1703 niet werd verlengd. Deze teleurstelling krenkte 
den hoogbejaarden man, die zijnen onvoorzigtigen ijver 
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dus vergolden zag, zoo zeer, dat zij welligt eene dei-
oorzaken geweest is, welke zijn dood (in het laatst van 
1704) verhaastten, zoodat hij den afloop der zaak niet 
mogt beleven. Laatst gemelde som werd aan zijne dochter, 
als zijne erfgenaam, uitbetaald, en hij door HERBERT 

MARINUS als Muntmeester opgevolgd. 
Nadat dit gebouw in 1714 voor 30 jaren, en in 1739 

op nieuw voor 16 jaren ingehuurd was, werd er, na 
het overlijden van den Muntmeester HENRICUS DORTSMA , 
in 1752, geen opvolger benoemd. Toen er nu drie 
jaren later verschillen ontstonden over het koopen of 
op nieuw huren van het gebouw, van Mevrouw VAN 
AYLVA, namen de Staten, den 11 Maart 1756, het be
sluit , om het Muntgebouw, achter dat huis, openbaar 
op afbraak te verkoopen, en om de Muntgereedschap-
pen bij voorraad over te brengen in het Lands Artille
rie- en Ammunitie huis, ten einde aldaar, onder opzigt 
van den Ammunitiemeester, te worden bewaard, tol 
nadere beschikking (*). 

Aldus nam de Friesche Landschaps Munt een einde, 

5. Het Engelsch Huis, 
of de Oprigting van eene Engelsche Lakenfahrijk alhiey\ 

De bestemming, welke het boven vermelde Martena-
huis verkreeg, geeft ons eene aangename gelegenheid, 
om een bewijs te kunnen bijbrengen van den ijver,met 
welken 's Lands Staten weleer goede ondernemingen, 
vooral fabrijken, trafijken en handwerken, in het belang 
der ingezetenen wisten te bevorderen en te ondersteunen. 

Voor anderhalve eeuw en later, toen de bevolking 
van Friesland slechts omstreeks 130,000 zielen bedroeg, 
waren de Friesche Regenten van begrip, dat deze 
gelukkige provincie, wier verschillende gronden en 

(*) Eene belangrijke Lijst van al deze Muntgereedschappen 
wordt gevonden achter het zeldzame Generaal Inventaris van alle 
's Lands Gebouwen en Werken binnen de Stad Leeuwarden; waar van 
het onderhoud ten laste van de Provincie komt enz., van Î767, fol. 38. 

6* 
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voortbrengselen in de voornaamste behoeften des levens 
konden voorzien, grooter getal ingezetenen, ja zelfs een 
derde meer, kon bevatten en voeden. Zij stelden voor 
vast, dat in een grooter getal bewoners vermeerdering van 
welvaart was gelegen. Vele hunner staatsbesluiten wijzen 
ons dan ook de middelen aan, door welke zij den aan
bouw van huizen en het vermeerderen van de bevol
king trachtten te bevorderen. Inzonderheid blijkt dit 
uit de Resolutiën van den jare 1681, waarbij aan alle 
Vreemdelingen, van de Hervormde Godsdienst, die zich 
met hunne familiën hier wilden nederzetten, niet alleen 
de zelfde voorregten als de ingezetenen toegezegd werden, 
maar ook twaalf jaren vrijheid van alle buitengewone 
belastingen , alsmede van hoofd- en schoorsteengelden, en 
hun, die meesters waren van eenige handwerken, vrij
heid van gilden: bepalingen, zoo gunstig, als de oude 
Friesche Wetten van eenige eeuwen vroeger ongunstig 
jegens uitheemschen gestemd waren (*). 

Onzeker is het, of wij het voor een gevolg van deze 
besluiten moeten houden, dat GEORGE NEALE en ROBERT 

VAN DER HOGE , die Engelsche Manufacturiers genaamd 
worden, in 1685 aan Gedeputeerde Staten een voorstel 
deden, tot het oprigten van eene Lakenfabrijk en hal in 
deze provincie, en wel in deze stad, tot uitvoering van welke 
onderneming zij de bescherming en de ondersteunende hulp 
des Bestuurs inriepen, 's Lands Staten, om boven ver
melde reden den vreemdelingen reeds genegen, beschouw
den zoodanige onderneming voor koophandel en nijver
heid, zoowel als ter bezorging van handenwerk aan 
behoeftigen, van groot belang. Zij benoemden dus uit 
hun midden eene commissie, ten einde met de gemelde 
fabrikanten omtrent deze zaak te onderhandelen, en een 
verslag en voordragt deswege te doen. Bit geschiedde den 
9 Januarij 1686, en werd door de goedkeuring der Staten 
en des Stadhouders bekrachtigd; en ter zelfder Verga
dering , waarin het Friesche Landsbestuur zich over een 

(*) Staateresol. van7 Meien 16 Oct. 1681, Chaitb V 1193, 1197. 
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groot getal Fransche Hervormde Vlugtelingen (ten gevolge 
der herroeping van het Edict van Nantes herwaarts 
geweken) ontfermde, bepaalde het de voorwaarden, 
waarop de Engelsche Lakenfabrijk en hal te Leeuwarden 
zouden worden gevestigd. 

Deze voorwaarden waren hoofdzakelijk de volgende: 
1°. Dat aan de Engelsche en Schotsche handwerkslieden , 
die met hunne familiën en goederen zich hier ter 
uitoefening van hun bedrijf zouden willen nederzetten, 
door de Regering volkomene bescherming werd beloofd, 
en vrijdom verleend van velerlei belastingen, van bur-
gerregt, gilden, irapositiën enz. 2°. Dat hun ter uitoefe
ning van hunne godsdienst op 's Lands kosten eene 
eigene Kerk en het onderhoud van een Leeraar en Voor
zanger , naar hunne eigene keuze, werden toegezegd. 
3°. Dat hun een huis zoude worden afgestaan tot eene 
Lakenhal, waarin de gemaakte stoffen en manufacturen 
opgeslagen-, en door een Halmeester ontvangen, bewaard 
en verkocht zouden worden, waartoe men dagelijks vier 
uren zoude stellen, even als zulks te Leiden gebruike
lijk was. Tot dit einde werd hun het Martena- of 
Starckenburgshuis, den landschappe sedert drie jaren toe-
behoorende, aangewezen. 4°. Dat achter en in den tuin 
van dit adellijk huis een groot gebouw tot eene werk
plaats , welke zestig weefgetouwen kon bevatten, ge
bouwd-, en hun vrij van lasten en onkosten geleverd 
zoude worden, en met zoovele werktuigen voorzien, 
als tot de oprigting van de fabrijk noodig waren. 
5°. Dat bij en ten behoeve dezer fabrijk in een afzon
derlijk gebouw een Volmolen zoude worden opgerigt, 
tot bereiding van het laken. 6°. Dat hun voor tien jaren 
een renteloos voorschot van 25,000 Gulden werd toe
gezegd , om hunne fabrijk en handel door te zetten. 
7°. Dat zij gedurende twintig jaren bij de begunstiging 
een regt van voorkeur zouden genieten; ten welken 
einde de Officieren der Militie gelast werden, tot het 
kleeden van zich en van hunne manschappen, het laken 
dezer fabrijk te gebruiken; en 8°. Dat de Staten, door 
tusschenkomst der Stedelijke Regering van Leeuwarden > 
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zouden zorgen, dat een getal van 380 kinderen, van 10 
tot 14 jaren (die in het eerste jaar niets, het tweede 
jaar 10 stuivers en opklimmende in het vijfde jaar 20 
stuivers 's weeks zouden verdienen), ter hunner beschik
king wierde gesteld. 

Door zulke aanzienlijke opofferingen trachtte het Pro
vinciaal Bestuur destijds eene belangrijke onderneming 
van vreemdelingen te bevorderen; en zoo ooit een tak 
van nijverheid eene begunstiging van 's Lands hoogste 
magt mogt ondervinden, dan was het gewis deze. Het 
Werkhuis en de Volmolen werden gebouwd, de Fabrijk 
en de Lakenhal ingerigt, en het Stadsbestuur wendde 
bij de Diakoniën, de Armvoogden en het Nieuwe Stads-
Weeshuis pogingen aan, ter bekoming van het beloofde 
getal kinderen. — Dan, al spoedig rezen er onaange
naamheden en verschillen. Onder de herwaarts over-
gekomene Refugées bevonden zich insgelijks Lakenfabrij-
kanten en Manufacturiers. De vier broeders DUYLFÉS 

deden weldra bij de Stedelijke Regering ook aanzoek 
om kinderen, en bij de Staten, om mede gebruik te 
mogen maken van het nieuwe Werkhuis der Engelschen. 
Het eerste kon hun, bij eene toenmalige bevolking der 
stad van ongeveer 13,000 zielen, niet zoo gereedelijk 
worden toegestaan. Ten aanzien van het laatste be
paalden echter Gedeputeerden, den 19 Augustus 1686, 
dat het den Franschen bij voorraad vergund werd, om, 
even als de Engelschen, gebruik te mogen maken van 
het groote Werkhuis in de Haniasteeg en van de weef
getouwen , welke bereids gereed waren, en gevoegelijk 
gemist konden worden. 

Naar men denken kan, smaakte zulk eene vergunning 
den Engelschen in geenen deele. Hunne ij verzucht jegens 
de Fransche mededingers werd hierdoor opgewekt, en 
door nationalen haat aangevuurd. Al spoedig klaagden 
zij, dat de Staten de voorwaarden der overeenkomst 
niet in alle deelen nakwamen. De twisten, hieruit ge
rezen, en de bemiddeling van de geschillen, om welke 
zij hun vaderland hadden verlaten, —• zeer waarschijnlijk 
aan de verheffing van Prins WILLEM I I I op den Engel-
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schen troon, in 1688, verbonden, — deze waren' de 
oorzaken, dat de Engelsche Fabrijkanten weldra ver
trokken, en dat de Lakenfabrijk en hal haar bestaan 
verloren. Het schijnt zelfs, dat zij hier nooit een, in 
alle deelen overeenkomstig het plan, gevestigd bestaan 
hebben gehad (*), Van het bestaan eener Engelsche 
Kerk en Predikant is ons althans tot dusverre geheel 
geen spoor voorgekomen. 

Door deze dienst van twee heeren liep eene zoo 
belangrijke onderneming alzoo spoedig te niet. Nog 
eenigen tijd werd het Werkhuis door de Fransche 
Fabrijkanten gebruikt; doch reeds in 1691 kwam dit 
gebouw den Staten zeer geschikt voor, om toteenLands 
Ammunitie-, Geweer- en Rusthuis te worden ingerigt, 
waartoe de oude St. Catharinakerk van Hoek tot dus
verre gediend had. Tot dit doel werd het den Ammu-
nitiemeester CRANS en den Rustmeester PENT.ERMAN afge
staan, met last, om daarbij nog eene geweerkamer aan 
te bouwen, en om Martenahuis tot twee woonhuizen 
te verbouwen, voor alle welke veranderingen zij in eens 
1400 Gld. van den lande zouden ontvangen. 

Deze waren hoofdzakelijk de Lands Gebouwen, welke 
gedurende dit tijdvak binnen Leeuwarden gebouwd wer
den , of die eene belangrijke verandering ondergingen. 
Die Stedelijke Gebouwen, op welke dit laatste mede 
van toepassing is, zullen wij nu dienen te behandelen. 
Over 't algemeen hadden deze in de eerste helft dezer 
eeuw zulk eene gunstige verandering ondergaan, dat onze 
beschouwing van dezelve in het tegenwoordige tijdvak, 
zeer kort zal kunnen zijn, en minder belangrijks opleveren» 

(*) De overlevering meldt, dat deze fabrijk inzonderheid Sargies 
stoffen bewerkt heeft, welke stof destijds en later door de landlieden 
algemeen om hare deugdzaamheid gedragen werd. Nog in het laatst der 
vorige eeuw leverden Engelsche fabrijken jaarlijks duizenden ellen aan 
deze provincie. Geen wonder dus, dat 's Lands Staten hierin zoo groot 
belang stelden, en in 1705 en 1706 wederom herhaalde, doch vruchte-
looze pogingen in het werk stelden,»om de Manufacturen van wollen 
»stoffen in deze Provincie weder op te regten en te stabileren." 
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STEDELIJKE GEBOUWEN. 

6. Het Lazarushuis. 

Over den oorsprong, den aard en de ligging van dit 
gesticht, ter verpleging van melaatschen, Leprozen of La
zarussen, buiten deze stad, hebben wij vroeger gesproken (*). 
Bij de groote verandering in kerk en staat, van 1580, 
was ook deze inrigting onder het beheer der Stedelijke 
Overheid gekomen. Deze benoemde vervolgens de Voog
den en Voogdessen over het huis, onder wier toezigt 
het door een Binnenvader en moeder werd bestuurd, 
volgens eene verordening, welke ten jare 1618 vernieuwd 
werd. De Magistraat was nogtans bestendig verpligt, de 
stedelijke keur te doen gelden, waarbij het aan de met 
Lazarie besmette personen verboden was, in de stad te 
komen. In 1636 werd hun dit alleen des zaturdags 
toegestaan, mits dat zij niet anders mogten bedelen dan 
met de kîep, en kenbaar waren aan hunne mantels met 
vier teekens, waarbij daarna nog een witten band om 
den hoed, ter meerdere onderscheiding, gevoegd werd. 

De strenge plakkaten, door de Staten des lands, in 
1662 en 1663 genomen, tegen het inkomen, rondzwer
ven en bedelen van vreemde Lazarussen, welke met 
opsluiting in het nieuw gebouwde Tucht- en "Werkhuis 
bedreigd werden (†), schijnen op dit gesticht van zulken 
invloed geweest te zijn, dat het getal verpleegde voor
werpen aanmerkelijk verminderde, en zich weldra tot 
eenige weinige bepaalde. De opbrengst der fondsen 
van het gesticht, welke nog in 1668 met een legaat van 
50 Gld. werden vermeerderd, werd dus niet half tot de 
verpleging aangewend. Ten jare 1671 waren de gelden, 
onder de Lazarus-Voogden berustende, tot zulk eene 

(*) Zie Eersie Deel, bl. 178, 335. Het huis stond echter op het eerste 
stuk lands ten noorden van den Spanjaardsweg, en niet ten zuiden daar
van , gelijk blijkt uit de kaart van WINSEMIIIS, 1622, de Floreenkohieren 
enz. Het stond inde Groote Lazarus-j'enne; ter noordzijde daarvan lag 
de Kleine Lasarus-fenne. 

(†) CAarterboek, V 665, 681, 703. 
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»considerabele somma" aangegroeid, dat de Magistraat 
begreep, hun te moeten verzoeken, om een gedeelte 
daarvan ten behoeve van de sterk toenemende algemeene 
armen der stad af te staan. Zelfs oordeelde men het gansche 
gesticht, dat nu bijna overtollig was geworden, wel te 
kunnen opheffen, en de weinige Leprozen »de leeuw 
»(het stads merkteeken) en de kleppe te benemen, en 
»uit het huis te zetten." Niet dan met groote moeite 
waren de Voogden en Voogdessen te bewegen, om 
aan het bevel daartoe van den Magistraat, waarbij zij 
te gelijk uit hunne betrekking ontslagen- en voor hunne 
zorgen bedankt werden, te voldoen. In Januarij 1672 
werden er nu lijsten van den inboedel en de bezittingen, 
welke de stad aan zich trok, opgemaakt; de verpleegde 
personen en kinderen op eene andere wijze besteed, 
en de afbeeldingen der Lazarussen, welke op de poort 
van het huis geschilderd waren, met verw overstreken, 
waarmede tevens deszelfs bestaan als Lazarushuis werd 
uitgewischt. 

Toen echter drie jaren later, ter plaatse van het Stads 
Pesthuis, aan het Groot Kerkhof, het Nieuwe Stads-
Weeshuis werd gebouwd, stond de Regering deszelfs 
Opzieners en bewoners bij voorraad toe, om het voor
malige Lazarushuis te betrekken. In Januarij 1688 be
sloot zij nogtans, dat het gebouw verkocht-, en tegen 
Mei afgebroken zou worden. Dit geschiedde: het huis 
met den inboedel en de daar om heen geplante boomen 
bragten te zamen slechts 373 Gld. op. Na het afbreken 
van het gebouw, werd deszelfs standplaats geëffend, en 
de Groote Lazarus-fenne door eene sloot geheel van den weg 
afgescheiden. — AIzoo bleef er geen spoor meer over van 
het bestaan eens Gestichts, waaraan de volgende tijden, 
bij de vorderingen in tucht, beschaving en geneeskunst, 
gelukkig geene behoefte meer hebben gevoeld, 

7. Het Stads-Werkhuis. 

Ofschoon een gedeelte van het nieuw opgerigte Lands 
Tucht- en Werkhuis bestemd was tot een Werk- en 
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Amhachtshuis, waarin ieder arme zich ter bekoming van 
handenarbeid vrijwillig kon begeven, zoo is het evenwel 
ligt te begrijpen, dat het gemeen ef niet gemakkelijk 
toe kwam, om zich ongedwongen in een gevangenhuis 
te begeven, en te doen opsluiten. Hoe loffelijk het 
oogmerk der Staten met die instelling ook ware,— 
Leeuwarden trok er, in dit opzigt, weinige vruchten van. 
Na verloop van een dertigtal jaren, waarin de bevolking 
en de behoeften der stad veel waren vermeerderd, 
deed de drukkende last van het onderhoud der toene
mende menigte van gezonde bedelaars en luije lediggangers, 
met welke de armenkas en de goedwilligheid der bur
gers bezwaard waren, zich meer dan ooit gevoelen. Het 
deed de Armverzorgers naar middelen omzien, ten einde 
die toeneming te keer te gaan, en om, door aanwending 
van de krachten der armen zelve, ter verbetering van 
hun lot en ter vermeerdering der fondsen tot onderhoud 
bij te dragen. Men besloot: een Werkhuis voor de Armen 
op te rigten. 

Te Heerenveen, te Balk en elders bestonden er toen 
reeds dergelijke gestichten. Het Armbestuur liet zich 
omtrent derzelver inrigting en uitkomsten inlichtingen 
geven, en deelde deze den 12 Julij 1695 mede aan 
den Magistraat. Deze was zeer gezind, zulk eene 
goede bedoeling te bevorderen, en besloot dadelijk, ook 
hier zoodanige instelling tot stand te brengen. De keuze 
van een gebouw, dat men hiertoe behoefde, viel ter
stond op de oude Parochiekerk van Hoek, welke sedert 
1691, ten gevolge der inrigting van het Engelsch huis, 
tot een Lands Artillerie- en Ammunitiehuis, ledig stond. 
Den 17 Julij 1695 leverde de Magistraat bij Gedeputeerde 
Staten een verzoekschrift in , waarbij te kennen werd 
gegeven: »dat door den langdurigen oorlog en de groote 
garnizoenen h et getal armen in deze stad zoodanig was 
vermeerderd, dat de Regering, ter voorziening in dezen 
nood, tot het stichten van een Werkhuis voor arme per
sonen en hunne kinderen was gedrongen geworden, ten 
einde deze »aldaer een bequaem handtwerek conen leren, 
»en alsoo hun sehen en die van hun huysgezin tot 
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»eenige ontlastinge van de Stadt en derselver goede 
»Ingesetenen strekken; opdat door dit middel van 
»gesette werkzaamheid de jeugt gequeekt, de armoede 
»vermindert en de totale ruine van de stad gepraeve-
»nieert mach worden;" om welke redenen zij verzocht, 
dat de voormalige St. Catharinakerk tot een Werkhuis 
aan de Stad mogt worden afgestaan. 

Bij Resolutie van den 7 September 1695 namen Ge
deputeerde Staten hierop eene gunstige beschikking (*), 
en ontvingen de Stads Bouwmeesters dien ten gevolge 
den last, om het gebouw met den meesten spoed tot 
een Werkhuis te doen inrigten, om twee kagchels tot 
verwarming aan te koopen, en om verder alles te bezor
gen, wat het spoedig in werking brengen van de instel
ling kon bevorderen. Vervolgens werden er vier Voog
den benoemd en twee Werkbazen aangesteld, aan wie 
het beheer en bestuur van het Werkhuis werd opgedra
gen, volgens een Reglement van orde en werkzaamheid, 
door den Magistraat vastgesteld. Later is dit, naar de 
veranderde behoeften, dikwijls gewijzigd. Nog in dat 
zelfde najaar schijnt er een aanvang gemaakt te zijn met 
den arbeid, die hoofdzakelijk uit het Spinnen bestond, 
van waar het gebouw meestal het Spinhuis genoemd 
werd. Alle armen, zoo mannen, vrouwen als kinderen, 
welke bevonden werden te bedelen, werden voortaan 
gevat, en hun in dit huis eene taak aangewezen; alle 
bedeelde ouders werden nu, op verbeurte van de bedee-
ling, gedwongen, hunne kinderen naar het Werkhuis 
te zenden; en ofschoon hierbij dikwijls de hulp van den 
Stads Wachtmeester werd gevorderd, bleek eerlang het 
heilzame van deze stedelijke verordening, zoolang er de 
hand aan gehouden werd. Van lieverlede verkregen de 
werkzaamheden ook eene meerdere uitbreiding, vooral, 
nadat, op het voorstel van eenige Amsterdamsche koop
lieden, in 1715 in dit gesticht eene Zijdeweverij werd 
ingesteld. Met de toeneming van de bevolking dezer 

(*) Zie deze Resolutie afgedrukt in het Zesde deel van het Vriewh 
Chattetboek. fol. 251. 
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stad îs het belang en de waarde van dit Werkhuis mede 
toegenomen; gelijk dit gesticht thans, in vernieuwden 
vorm, nog eene waardige plaats onder de overige uit
muntende Armen-inrigtingen dezer stad bekleedt. 

Het is ons niet gebleken, dat er, behalve deze en 
het Nieuwe Stads-Weeshuis, gedurende dit tijdvak meer
dere Stedelijke Gebouwen tot stand kwamen, of dat de 
overige groote veranderingen ondergingen (*). Een rijker 
onderwerp wacht ons, nu wij een overzigt zullen geven 
van den veranderden toestand en de verbetering van die 
gebouwen, welke in de zeventiende eeuw tot uitoefening 
van de Openbare Eeredienst strekten, en wier getal, 
bij de toeneming in bevolking, verlichting en verdraag
zaamheid, ook van lieverlede vermeerderde. 

KERKGEBOUWEN. 

8. De voormalige Parochiekerken. 

In het vorige Hoofdstuk hebben wij de aloude Paro
chiekerk van Oldehove, de vroegere Hoofdkerk van Leeu
warden, onder den last des ouderdoms zien bezwijken, 
en onder de hand des sloopers vallen. Nogtans bleef 
het buitenste muurwerk tot op eenige hoogte in stand, 
en bestendig den omvang van den gewijden grond des 
vroegeren gebouws aanwijzen. Wij hebben toen ook 
de lotgevallen medegedeeld, welke de toren, de Olde-
hoof, gedurende deze eeuw onderging. Er blijft ons 
deswege alleen nog over te vermelden, dat de noord
zijde van het kerkhof in 3661 met een nieuwen steenen 
wal uit de doorgegravene binnengracht werd opgetrok
ken , gelijk de westzijde door een ringmuur van de Toren
straat werd afgescheiden, en dat aan de oostzijde in 
1679 eene nieuwe en fraaije Poort, als toegang naar 
het kerkhof, werd gebouwd. 

Ook omtrent de Parochiekerk van Hoek is kort hier 

(*) Zje Aanteekening 11, alsmede de laatste §§ van dit hoofdstuk. 
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vóör de veranderde bestemming tot een Stads-Werkhuis 
vermeld. Wij hebben dus nu enkel te spreken over de 
veranderingen en het verschillend gebruik, welke de 
Lieve Vrouwekerk van Nyehove, de Moederkerk van 
Leeuwarden, sedert de Hervorming onderging, voor zoo
verre daaromtrent berigten zijn overgebleven. 

Nadat het gebouw een tijdlang tot verpleging van 
pestzieken en gekwetsten was gebezigd geworden, komt 
het in 1608 voor als eene bergplaats van Lands krijgs-
behoeften, kruiwagens, gereedschappen enz., welke in 
1619 overgebragt werden naar de, als Tuchthuis ont
ruimde, kerk van het voormalige Begijnen-klooster (de 
Westerkerk). De Magistraat zal welligt de Gedeputeerde 
Staten verzocht hebben, haar als zoodanig te ©ntîedigen, 
dewijl men gelegenheid vond, de Nijehoofster kerk aan 
een Klokgieter tot een Giethuis te verhuren. Ofschoon 
wij weten, dat het bedrijf van Klokgieter hier reeds 
vroeger uitgeoefend werd, als in 1571 door CXAES BOCKES (*), 
in 1604 door GREGORIÜS GREGORIÜS , die geschut voor de 
Staten vergoot, en in 1617 tot 1633 door HANS FALCK, 

zoo hebben wij echter nog niet kunnen opsporen, in 
welk oord dezer stad zij hunne werkplaatsen hadden 
gevestigd; terwijl wij eerst in 1644 van een Giethuis 
in het Zaailand melding vonden gemaakt. Hoe dit zij — 
de Kerk van Nijehove werd in 1619 aan HANS FALCK 

van Neurenberg verhuurd, en in eene Klokgieterij her
schapen. In Bijlage A , hier achter, vinden wij het 
bewijs, dat de groote Klok in de Oldehoofin 1633 hier 
door hem is gegoten, gelijk in 1637 de kleine Klok door 
zijnen opvolger JACOB NOTEMAN. Deze werd in 1654 op
gevolgd door JÜRRIEN BALTHASARS, van wiens »ervarent-
»heyt, const en goed leven ende wandel," de Magistraat 
een gunstig getuigenis gaf ter ondersteuning van zijn 
verzoek, om brieven van octrooi, opdat hij alleen binnen 
deze provincie klokken zou mogen gieten. Even als zijnen 
voorganger, werd dat octrooi ook hem vergund door de 
Staten, wier bescherming hij twee jaren later werkelijk 

(*) WISSEMTÜS, Chronique, fol, 562, 
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ondervond, toen de gebroeders JELTE, PIER enjoHAHREl-
OT.RS te Sneeh eene Klokgieterij wilden oprigten. Ook 
zijn opvolger PETRUS OVERNEU van Suwolde bekwam in 
1671, en opnieuw in 1685, een dergelijk octrooi. Ten 
behoeve van dezen werden er in 1694 belangrijke her
stellingen en veranderingen in het Giethuis gemaakt. 
De gietput, de trappen en de damkuil werden vergroot, 
en het toestel vermeerderd met een molen, ten einde 
daarmede zware klokken en stukken geschuts uit den 
damkuil op te winden. Be Regering scheen daarbij 
zooveel belang in deze inrigting te stellen, dat zij tot 
deze verbeteringen eene som van 125 Gld. bijdroeg. 
Aan het oude gebouw werd echter weinig de hand ge
houden. In 1687 gaf de Magistraat bevel, »om de 
» Thoorn van het Klockhuys (dus werd het gebouw sedert 
y>veelal genoemd), vermits syn bouvalligheyt, afftedoen 
» nemen, en sulx met het ander gebouw onder een aegaal 
» dack te brengen." 

Wanneer het gebouw zijne bestemming als Klokgie
terij heeft verloren, is ons niet gebleken (*), — wèl, 
dat een gedeelte van hetzelve, denkelijk een der kruis-
panden, in 1674 tot eene turfschuur voor de armen van 
het Hoeksler-espel diende, en dat in 1678 een ander 
gedeelte afgestaan werd tot het maken vau doodkisten, 
met wier levering het Nieuwe Stads-Weeshuis bevoor
legt was. 

9. De Groote of Jakobijner-kerk. 

De Hoofdkerk der Hervormden te Leeuwarden onder
ging in den loop der zeventiende eeuw geene aanzien
lijke veranderingen, welke op den vorm en toestand 
van het geheel van bijzonderen invloed waren. Het 
strekte haar tot groote eer, dat het ruime koor, het
welk door eene netbewerkte houten balustrade van het 
schip der kerk was afgescheiden, sedert 1588 tot begraaf
plaats werd verordend, en de grafkelders bevatte van de 

{*) Nog in 1709 werd de Klok van Oosterbierum, zwaar 3500 pon
den, te Leeuwarden, door PEIRUS O^RREIJ gegoten. 
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Stadhouders van Friesland en de verdere îeden van het 
Vorstelijke geslacht uit het Huis van Nassau, zoolang 
dit in Friesland het bewind voerde. Wat dit koor dien 
ten gevolge bijzonder versierde, waren twee fraarje 
Graftombes: de eene, in het midden, van langwerpig 
vierkanten vorm, uit wit marmer gehouwen, waarop het 
beeld lag van Prinses ÁNNA van Oranje, dochter van 
Prins WILLEM de eerste en gemalin van Graaf WILLEM 

LODEWIJK van Nassau, den 13 Junij 1588 overleden, 
en hier bijgezet, aan wie dit gedenkteeken was gewijd. 
De andere, tegen den noordelijken muur, was in 1625 
door 's Lands Staten gesticht ter roemrijke nagedach
tenis van hunnen Stadhouder Graaf WILLEM LODEWIJK 

van Nassau, aan wiens verdiensten als Krijgs- en Staats
man dit gevest zoo groote verpligtingen had. Op deze 
tombe was het beeld des vereerden helds, in eene knie
lende houding, levensgroot uit marmer gehouwen, tus-
schen twee beelden, welke twee zijner hoofddeugden, 
de Standvastigheid en de Voorzigtigheid, voorstelden, 
door verschillende versierselen, wapens en krijgsbehoeften 
omgeven. Wanneer men zich daarenboven voorstelt, 
dat aan de muren van dit koor, even als aan de pilaren 
in de kerk zelve, eene menigte wapenborden, vaandels, 
banieren, standaarden, wapenrustingen, als heimetten, 
zwaarden, bevelstaven enz., en andere gedenkteekenen 
waren gehecht, welke of van de Stadhouders en andere 
Krijgshoofden afkomstig- f of op de Spanjaarden veroverd 
waren, — en dat de hooge kerkramen, door welke dit 
koor verlicht werd, op fraai beschilderde glazen de 
wapens en namen der overledene Stadhouders vertoon
den , — dan gelooven wij gaarne, dat deze eerbiedwaar
dige gedenkstukken van kunst en dankbare vereering 
zeer geschikt waren, om den plegtigen indruk van dit 
kerkgebouw te verhoogen. 

Het doet ons veel genoegen, dat wij in staat zijn, 
van die merkwaardige tombes en dit koor eene uitvoe
rige Afbeelding hierbij te kunnen voegen (*). 

i 

(*', Meerdere bijzonderheden d.Bitr'ege zie men in Aanteekeninq 13. 
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In den loop dezer eeuw werd de inrigting der kerk 
•veel verbeterd en versierd door het plaatsen of vernieu
wen van verschillende hooge gestoelten voor aanzienlijke 
personen; aîs: voor Prinses ALBERTINE AGNES in 1652, 
in het midden-, en voor den Stadhouder, Prins HENDRIK 

CASIMIR I I , en deszelfs edellieden, officieren en verder 
hofgezin, aan de oostzijde der kerk. In 1695 werd dit 
gestoelte, op verzoek des Prinsen, tot eene kraak of 
hangzolder verhoogd en verlengd, bij welke gelegenheid 
het met een verhemelte overdekt en sierlijk met lofwerk 
betimmerd werd. Ook de gestoelten voor de Staten, voor 
de Raden in den Hove en voor de leden van de Stede
lijke Regering werden in 1636 vernieuwd, en ontvingen 
in 1686 twee afzonderlijke uitgangen aan de zuidzijde. 
De optrede van den predikstoel bekwam in 1674 geen 
gering sieraad, door het stellen van een boog en leu
ningen , geheel van massief geel koper vervaardigd (*). 

De vloer, de wanden en de zuilen der kerk werden 
in deze eeuw bijna geheel bedekt en versierd met de 
blijken der vereering van hier begravene aanzienlijke perso
nen. Groot en soms prachtig gebeiteld waren de zerken, 
welke hunne rustplaats aanwezen; en even groot en nog meer 
met zinnebeelden versierd, waren de geschilderde of gebeeld
houwde Wapenborden, door velerlei lofwerk omgeven. 
Ja, de muren en pilaren waren ten jare 1658 hiermede 
zoo overvloedig bedekt, dat de Magistraat goedvond te 
bepalen, om geene wapens meer in de kerk te doen 
ophangen, dan op verzoek en bij vergunning, en dan 
nog voor niet langer dan een jaar. De toeneming van 
deze blijken van ijdelheid en gloriezucht, in een Gods
huis, dat gelijkheid van standen voor den Allerhoogsten 
moest verkondigen, was desniettegenstaande nog zoo 
groot, dat de Regering later het belang van het nieuw 
gestichte Stads-Weeshuis aan deze vergunning verbond, 
door eene toelage van 5 , 10 of 20 Gld. jaarlijks, of van 
250 tot 500 Gld. in eens, ten voordeele van dat ge
sticht , voor het ophangen van elk wapenbord te vorderen 

(*) 1w omtrent verschillende andere veranderingen Aantec" 
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10. De GaWeerkerk. 

Gering zijn de bijzonderheden, welke wij hebben mede 
te deelen omtrent de veranderingen of verbeteringen, 
welke dit kerkgebouw, na deszelfs verbouwing in 1587, 
onderging. Zij waren meest gevolgen van de altijd 
noodzakelijke werken tot onderhoud: want aan de ver-
fraaijing van dit onaanzienlijke bedehuis werd weinig 
gedacht. Wij kunnen dus enkel gewagen van de her
stelling van het kleine Orgel, in 1619 en 1700; van de 
vernieuwing van de Monnitebanken, welke nog in hei 
kooreinde overgebleven waren, en andere herstellingen, 
in 1661; en van het plaatsen van gestoelten voor ver
schillende regerings-collegiën in 1691, in welk jaar ook 
de spitse toren vernieuwd werd, nadat hij vijf jaren 
vroeger met eene slagklok voorzien was, waartoe men 
een uurwerk aan het oosteinde der kerk plaatste, in 
een zonderling beschilderden koepel gevat. Genoeg, de 
kerk voldeed bij voortduring aan hare bestemming, en 
werd insgelijks versierd met een aantal fraaije grafzerken 
en wapenborden van aanzienlijke familiën, wier leden 
hier begraven werden (*). 

11. De Wes ter kerk. 

De Jakobijner- en de Galileèrkerk waren nu sinds 
den jare 1595 de eenige kerken der Hervormden, 
in welke de godsdienst door vier leeraren werd uitgeoe
fend. Ten behoeve van de aanwassende gemeente werd 
er echter in 1628 een vijfde Predikant, op eene wedde 
van 900 Gld. 's jaars, veikozen, opdat er des Zondags 
namiddags in beide kerken gei egeld zou kunnen worden 
gepredikt. In weerwil van deze bepaling, werd eer
lang de behoefte gevoeld aan een derde kerkgebouw, 
daar de bestaande ontoereikend waren, om de ijverig 

(*) Een aantal, meest Latijnsche, opschriften van grafzerken en 
wapenborden uit deze kerk, zoowel als- uit de Groote kerk en van 
het Oldehoofster kerkhof, zijn medegedeeld door HEGENITIUS, in zijn 
Jtineiativm Ftisio-Holl. Lngd. Bat. Elz. 1630, 20 seq. 

II, 7 
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opkomende gemeente te bevatten. Misschien was de 
Regering hierop reeds bedacht, toen zij de voormalige 
kapel van het St. Anna-klooster der Graauwe Begijnen, 
raa als Tuchthuis ontruimd te zijn, in 1619 weder van 
de Staten kocht. Het duurde echter tot den 30 Janu-
aiij 1637, eer het Stedelijk Bestuur een besluit nam, 
ten gevolge waarvan het gebouw van binnen geheel uit
gebroken- en vervolgens zoodanig betimmerd werd, » dat 
» daerinne voortaen beqaemelijcken gepredickt sall eonen 
»worden." Later werd bevolen, dat daarin ook drie 
hooge gestoelten voor de leden van de Gedeputeerde 
Staten, het Hof en het Stadsbestuur zouden gemaakt wor
den , daar ieder van deze drie coilegiën een nieuw glas
raam met hunne geschilderde wapens aan de kerk ver
eerd had. En nogtans schijnen veelvuldige verhinde
ringen de voltrekking van dezen arbeid in den weg 
te hebben gestaan. De kosten toch werden grootendeels 
gevonden uit de opbrengst van de graven, welke ieder 
voor 50 Gld. verkocht-, en om de hooge ligging van 
de kerk zeer gewild waren. Immers, boven den eerst 
afgewerkten ingang werd, nevens de letters WESTER 
KERCK, het jaartal 1639, en boven de laatstelijk ge
bouwde westelijke hoofdpoort, ter zijde van een gelijk 
opschrift, het cijfer 1643 geplaatst. Na zes jaren tim-
merens, overwegens en uitstellens, was alzoo dit bedehuis 
in 't laatst genoemde jaar eindelijk in zooverre gereed, 
dat het tot de godsdienst-oefeningen van de gemeente 
kon gebruikt worden. 

Be aanstaande vermeerdering van de kerkgebouwen 
had intusschen den Leeraren aanleiding gegeven, om den 
Stedelijken Raad te verzoeken, dat hun getal met een 
zesde Predikant mogt worden vermeerderd. Dit werd 
hun in 1640 niet alleen toegestaan, maar ook hun trak
tement met 100 Gld., in plaats van vrije woning, ver
hoogd; terwijl hun twaalf jaren later weder eene ver
hooging van nog 100 Gld. werd verleend. Door dit 
alles scheen alzoo bij voorraad in de behoeften der gemeente 
en der Leeraren op eene bevredigende wijze voldaan 
te zijn. 
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Evenwel verliepen er weinig jaren, of er deden zich 
kîagten hooren Over het gebrek aan ruimte in de ker
ken. Zeer bekwame Predikanten wisten destijds heil
zaam te werken op de bevordering van de godsdienstige 
stemming der gemeente, en op de zucht ter bijwoning 
van de godsvereering. Reeds in 1657 werd voorgesteld, 
om de Westerkerk te vergrooten. Klein en bekrompen 
toch moet het vernieuwde kerkgebouw toenmaals geweest 
zijn, dewijl het slechts de breedte bevatte tusschen den 
zuidelijken muur en de tegenwoordige kolommen. Daar 
de kerk aan de noordzijde door tuingrond omgeven 
was, schenen geene belemmeringen omtrent de plaats 
zelve de uitbreiding in den weg te staan. Reeds in den 
volgenden jare bekwam de Magistraat eene strook gronds 
aan die zijde in eigendom, ten einde der kerk ook een 
noordelijken uitgang te bezorgen tot in eene nieuw be
bouwde steeg, welke later den naam verkreeg van het 
Ho/straatje, toen eene brug of galerij, uit den Hoftuin 
over de Oudegracht, het Stadhouderlijk gezin de gele
genheid schonk, om de kerk van deze zijde te naderen. 

Jaren verliepen er echter, voordat dit ontwerp weder 
ter sprake kwam. Wel ontving een der Schepenen in 
1672 den last, om een plan en eene raming van kosten 
deswege te maken; doch de behoeften van den oorlog 
en de nood des vaderlands deden toen de zorg voor de 
kerkelijke belangen ter zijde stellen. 

Eindelijk trok de Kerkeraad zich de zaak ernstig 
aan. Den 28Januarij 1681 gaven deszelfs afgevaardigden 
den Magistraat bij een Verzoekschrift te kennen, dat 
men voorzieningen ter handhaving van de orde in de 
kerken, en het »vergroten van d' eene ofte andere 
»kerke tot plaatsinge van d' aanwassende gemeente" 
verlangde. Reeds den 8 Maart daaraanvolgende werd 
tot de uitbreiding van de Westerkerk besloten, en Ge
committeerden benoemd, om de wijze waarop, en het 
bedrag der kosten te beramen. Deze voldeden den 28 
Maart aan hunnen last, en het vergrooten van de kerk 
met een dergelijk, breeder gebouw aan de noordzijde, 
het aankoopen of onteigenen van cle noodige gronden, 

7* 
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en de middelen, welke de kosten daarvan moesten be
strijden, werden dien ten gevolge dadelijk vastgesteld. 

Weinige dagen later werd de arbeid aangevangen door 
het wegbreken van den noordelijken muur, in wiens 
plaats nu eene rij van vier kolommen, waarop het mid
deldak moest rusten, gesteld werd. Nog in het zelfde 
jaar was het nieuwe muurwerk en dak ger-eed, en kort 
men bepalingen maken omtrent de beschilderde glazen der 
zeven nieuwe kerkramen. In het volgende voorjaar 
werd het timmeren van gestoelten, banken en predik
stoel verordend, eene consistoriekamer achter de kerk 
aangebouwd, en de graven onder deze nieuwe kap ver
kocht. Met het verder aftimmeren, het verwen en het 
aanschaffen van stoelen, psalmborden, twee nieuwe 
zilveren bekers en vier schotels voor de avondmaalsbe-
diening, en van verdere noodwendigheden meer, verlie
pen er echter nog de twee volgende jaren. Vermoede
lijk is de dienst in dit vergroote kerkgehouw in het 
najaar van 1684 weder aangevangen. 

Drie jaren nadat de kerk in dezen stand verbouwd 
was, rezen er hoogst onaangename verschillen tussehen 
den Magistraat en de Staten van Friesland, die niet 
verzochten, maar bevolen, dat aan het oosteinde dei-
kerk een dubbel gestoelte voor Hun Edel Mogenden 
zoude gemaakt worden. De Regering weigerde aan 
zulk een bevel en zoodanige beschikking over het bij
zonder eigendom der stad te voldoen, en beweerde, dat 
het noodeloos ware, dewijl de gestoelten der Staten in de 
Groote en Galileë'rkerk meestal ledig stonden; en dat ook 
de Stadhouder, Prins HENDRIK CASIMIR I I , gelijktijdig 
om een gestoelte voor zich en zijn hofgezin in deze kerk 
verzocht had. Het had vele moeite in, om de, door 
deze weigering beleedigde, Heeren Staten te bewegen, 
om zich tevreden te stellen met het vernieuwen, ver-
grooten en verhoogen ^van het vroeger vermelde ge
stoelte tegen den zuidelijken muur. Gedurende den win
ter van 1693 werd deze zoogenoemde Kraak of hang-
zolder, op vijf pilaren rustende en met twee opgangen 
voorzien, gemaakt, en met eene kap gedekt. Naauwe-
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lijks was dit gestoelte tegen den volgenden landsdag 
voltooid, of Prinses AMÂLIA noodigde de Stads Bouw
meesters op het Stadhouderlijk Hof, en gaf, met de 
gewone Vorstelijke minzaamheid jegens den Magistraat, 
hun te kennen, dat het haar aangenaam zou zijn, wan
neer het haar vergund wierd, om, vooral ten behoeve 
van het toenemend getal harer kinderen, in de Wester-
kerk een nieuw gestoelte te laten maken, dewijl de nâ -
bijheid van de kerk haar de gelegenheid aanbood, om 
dezelve van het Hof door eene galerij te kunnen naderen. 
Zulk een verzoek werd door den Magistraat gereedelijk 
ingewilligd, en daartoe de ruimte aan den oostelijken 
muur afgestaan. In 1696 werd aldaar, op kosten van 
den lande, een zeer net betimmerd en overdekt hoog 
gestoelte gemaakt, hetwelk sedert den naam van de 
Prinse-kraak droeg. Behalve het stellen van eene hooge 
bank voor de Officieren van de Stedelijke bezetting, 
daar tegenover aan den westelijken muur, in 169S, 
onderging de kerk in deze eeuw verder geene verande
ringen meer. Ook in de volgende eeuw Weef zij in gelijken 
stand; hoewel zij in 1727 eene belangrijke aanwinst 
bekwam, doordien in het gebrek aan een Orgel voorzien 
werd door het herwaarts overbrengen van dat der Groote 
kerk, toen deze een nieuw en grootseh Orgel bekwam. 

12. Oprigting van eene Walsche Gemeente en Kerk. 

Toen omstreeks het midden van de eerste helft der 
17e eeuw het getal personen en familiën, die, de 
Hervormde Godsdienst belijdende, uit de Walsche Pro
vinciën en Frankrijk zich in Friesland nedergezet had
den , hier aanmerkelijk vermeerderde, — waartoe niet 
weinig bijdroeg het Verblijf van den Stadhouder, wiens hof-
gezin , even als de hoofden van het krijgsvolk, veelal uit 
vreemdelingen bestond, — ontwaakte bij velen hunner 
de wensch, dat zij in de gelegenheid gesteld mogten 
worden, om hier in eene afzonderlijke kerk het Evan
gelie in hunne eigene taal te hooren verkondigen. Die 
wensch, aan de Staten van Fricdand te kennen gegeven , 
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had reeds den 26 en 30 Junij 1635 het nemen 
van eene Staatsresolutie ten gevolge, waarbij besloten 
werd: »tot bevorderinge van Godes Heijlige Kerke ende 
»tot exercitie "van den Franschen tale binnen den stat 
»Leeuwarden Godes Heijligen woordl ende den ware 
» Gereformeerde religie mede in 't openbaer in de voorsz. 
»tale te doen Prediken, door seekere persoon, genaamt 
»JEAN CHANTESOIN, gewesen Dienaar des Goddelijken 
»woorts binnen Lamotte in Frankrijk." Deze, die zich 
daartoe bij de Staten aangeboden had, werd derhalve 
hier als Fransch Predikant op eene wedde van 600 Gld. 
beroepen, en nevens hem een Voorzanger op een trak
tement van 100 Gld. aangesteld (*). 

Weinig tijds hierna traden gemagtigden der Staten 
in onderhandeling met den Magistraat van Leeuwarden, 
ten aanzien van een gebouw, hetwelk men ten dienste 
van de »Fransche Predicatien" verlangde. Hiertoe viel 
al dadelijk de aandacht op de voormalige kerk van het 
Witte-Nonnen-klooster, in de Groote Kerkstraat. Sedert 
de hervorming was dit gebouw van wege de Stad ver
huurd-, en tot verschillende einden gebruikt geworden. 
Nu diende het sinds lang JAN BOUWENS tot eene school, 
vanwaar het algemeen onder den naam van Meester Jaris 
school bekend was. De Magistraat betoonde zich dadelijk 
genegen, het gebouw tot vermelde bestemming af te 
staan, en gaf den 25 September 1635 last aan de Bouw
meesters , »dat de Kercke der Witte Nonnen in dier 
» vougen gerepareerd sal worden, dat de Franse Predicatien 
» daerinne geholden sullen conen worden, volgens de toe-
»segginge aen de Heeren Gedeputeerden gedaen; ende 
»den selven met banken ende andersins te versien, als 
»sij na discretie bevinden sullen te behoren." 

Hoe bepaald beide deze besluiten van de Staten en 
van den Magistraat, zonder eenigen tegenstand kort na 
elkander genomen, ook mogen zijn, —• het is zeker , dat 
daaraan geen gevolg is gegeven, en dat de Walsche 

(*) Volgens deMb. Staatsiesolutien. In de kerkelijke Stukken der 
Gemeente wordt van di'ze zaak echter geheel geene melding g'e\onden, 
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Gemeente en Kerk hier dien ten gevolge toen niet zijn 
gevestigd geworden. De redenen daarvan zijn ons onbe
kend gebleven. Toen 's Lands Staten achttien jaren later 
weder eene poging deden, om dit zelfde doel te berei
ken, was het voorste gedeelte der Mr. Jaii's school 
weder verhuurd aan Mr. DIRCK PUPPEN, en het achterste 
gedeelte aan den Voorzanger der Galüeërkerk. Bij de 
beroeping toch van ALEXANDEK MORITS tot Hoogleeraar in 
de Godgeleerdheid te Franeker, in 1653, werd de bepa
ling gemaakt, dat hij Terpligt zou zijn, eens ter week 
in de Akademiekerk in het latijn, en eens in de veer
tien dagen te Leeuwarden in de Fransehe taal te pre
diken: »ter plaetse ende op alsulcken tyt, als hier nae 
» beraemt sal worden." 

Hoewel Prof. MORUS dit beroep en deze voorwaarde 
eerst had aangenomen, is hij te Amsterdam gebleven, en 
had ook dit besluit der Staten geen gevolg. Bit bewoog 
de Walsche Synode, ten jare 1657 te Breda gehouden, 
om den Hoogleeraar MARESIÜS, Fransch Predikant te 
Groningen, af te vaardigen naar de Gedeputeerde Staten 
van Friesland. In derzelver vergadering van den 3 
September 1657 stelde hij voor, hoe nuttig het zou zijn* 
warmeer binnen Leeuwarden, waar bereids 20 Walsche 
en 6 Fransehe familiën woonden, eene Walsche Ge
meente en Kerk opgerigt wierde, gelijk alle zes andere 
provinciën des vaderlands reeds bezaten. Nevens hem 
werd Do. HÜLTHIUS, Fransch Predikant te Breda, afge
zonden naar den Stadhouder, Vorst WILLEM FREDERIK van 
Nassau, met verzoek, om dit werk door zijnen invloed 
te willen ondersteunen. 

Dit voorstel, gevolgd door een dergelijk verzoek van 
»verscheyden Vranse en Waelsche Ledematen van Go-
» des kereke, diestyts schuylende, uyt noot en by gebreck 
»van een Predicant in baer taele, onder de Gemeente 
»van Leuwarden," vond niet alleen bij den Stadhou
der, maar ook bij de Staten, zóó gereeden ingang, dat 
reeds den 28 November daaraanvolgende het besluit werd 
genomen tot het beroepen van een Fransch Predikant, 
op eene jaarwedde van 600 Gld., welke som eeiiigen 
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tijd later tot 1000 Gld. en in 1662 tot 1200 Gld. ver
hoogd werd. Nadat men vele tegenkantingen ondervon
den- en vele berigten ingewonnen had, viel de keuze 
van een leeraar, den 23 Maart 1659, op JOSEPH PITHOIS, 

Predikant te St. Mezières bij Sedan, en Hoogleeraar 
in de Wijsbegeerte te Sedan. — Ten aanzien van de 
vergaderplaats was het oog reeds dadelijk weder gevallen 
op de vroeger bestemde voormalige kloosterkerk, welke 
nog door de hiervoor genoemde personen bewoond- en 
als school gebruikt werd. Het kostte nogtans vele 
moeite, om den Magistraat tot afstand daarvan te be
wegen. Dit gelukte echter bij Resolutie en Acte van 
den 13 Mei 1659, waarbij aan Gedeputeerde Staten 
werd toegestaan, » om Mr. Jans Schoole ofte Capelle, tot 
»een Gods ofte Predickhujs voor de Fransen alhier 
»sonder anders te mogen gebruycken, buyten kosten 
» en last van de Magistraet;" en onder verpligting, om 
de tegenwoordige bewoners op lands kosten van andere 
huizen te voorzien: »reserveerendemeergemelte Magistraet 
»allesins aen haer d' eygendom van de voors. School 
»ofte Capelle met alle materiaelen, annexen ende depen-
y> dentien, tegenwoordich daer aen geëmployeert, gere-
»pareert en gemaekt wordende, welcke alle tot profyt 
»van de Stad Leeuwarden sal gelaeten worden, sonder 
»in eas van verlaetinge off cesseringe van de voors. 
»Franse Godsdienst eenige melioratien, reparatien ofte 
» verbeteringe te prætendeeren" (*). 

Ten gevolge van deze overeenkomst werd nu het kerk
gebouw van Staatswege tot de predikdienst ingerigt. 
Het achtkant ronde kooreinde werd echter van de 
kerk afgescheiden door een muur, waartegen de predik
stoel of catheter werd gesteld (†). "Door deze verkorting 
bekwam het gebouw, welks muren bij eene dikte van 
1 el eene hoogte van 8 el hadden, eene lengte van 21 
op eene breedte van 9 el. Behalve de hooge gestoelten 
voor de Gedeputeerde Staten, den Stadhouder en den 
Magistraat, benevens een vierkant voor den Kerkeraad, 

(*) rriesthChailaboeh.V 622 (†) Zie Eerste Deel, bl, 319. 
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werden er ongeveer 60 a 70, deels beslotene, deels 
opene, banken en zitplaatsen in getimmerd. Behoudens 
haar regt op den eigendom van de graven, stond de 
Regering toe, de kerk met blaauwe steenen te bevloeren. 
Boor twee koperen kroonen, zeven psalmborden en ver
dere noodwendigheden voltooide men de gansche inrigting 
van dit bedehuis, dat der gemeente sedert tot eene 
geschikte vergaderplaats verstrekte. —• In 1661 werd 
haar nog vergund, om in den langen spitsen toren, op 
het midden van het gebouw staande, eene luidklok 
te mogen hangen en te gebruiken. Reeds vroeger was 
de voorgevel aanmerkelijk hersteld, en voorzien met zes 
ramen en eene nieuwe hoofdpoort, boven welke, in het 
fronton, rondom eenige zinnebeeldige voorwerpen, de 
woorden geplaatst werden: 

L' EGLISE WALLONNE. 

en daar beneden op de lijst: 
NOUS OIJOKS PARLER, CHACÜN EN NOS PROPRES LANGTJES , 

DES CHOSES MAGNIFIQÜES DE DIEIT. ACT. DES APOT. 

Op het hardsteenen sluitstuk, boven de deur, verbeeldende 
een geopend boek, werden de volgende woorden geplaatst: 

VENEZ, ET 

à LA MONT 

ETERNEL 

DU DlEÜ 

ESAIE 

MONTONS 

AGNE DE h' 

A LA MAISON 

DE JACOB. 

I I : 3 ; 
Tegenover den ingang der kerk werd een huis tot wo

ning voor den koster en voorlezer bestemd. Ter zijde 
van het achtereinde der kerk werd een vertrek tot een 
Consistorie afgezonderd, waarboven later een beter vertrek 
werd opgetrokken. Daar naast werd door de Staten nog 
een huis gekocht (Wijk I , N°. 85), en den Predikant 
tot woning aangewezen. 

Op deze wijze kwam de Walsene kerk met hare bij
gebouwen toenmaals tot stand. Wilden wij nu nog 
vermelden, op welke wijze, of liever, onder welke om
standigheden de vestiging van de Gemeente zelve plaats 
had, wij zouden eene even uitvoerige als onaangename 
taak te vervullen hebben. De Predikanten en de Ker-
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keraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente toch 
waren tegen deze »ongehoorde nieuwigheid," zoodanig 
ingenomen, dat zij alle moeite deden, om de oprigting 
van deze Gemeente te keer te gaan. Want , niette
genstaande den wensch der Staten, om »alle ialousien 
»ende oneenigheden voor te comen, en dat alles met 
»vrede, liefde en een goede harmonie mette Nederlant-
» sche Gemeente alhier ter plaets mochte geschieden, soo 
» hadden zij nochtans tot haer groot leetwesen verstaen, 
»dat haer Eerwaerde niet alleen difficulteerden de be-
»roepinghe te effectueren, nemaer oock t'eenemael de-
»selve decimeerden, sonder eenige wettelycke redenen 
» daer by te verhaelen; en dat de Kerckenraed niet alleen 
» de geeligeerde Ouderlingen en Diaconen meermaels met 
»citatien en dreigementen inquieteeren, niaer oock 
»alle Ledemaeten van de Franse kerck 's daags voor 
» ' t Avontmael door een Notaris ende Koster (tegens 
»expresse resolutie by syn Furstelycke Doorlugtigheid 
»en de Heren Gedeputeerden daegs te vooren gearres-
»teert , ende Gecommitteerden van de Kerckenraed in 
»het Collegie te vooren gelesen) wel expresselyck te in-
»terdiceeren, om geen Avontmael in de Franse kercke 
»te celibreeren; sulx dat claerlyck bespeurt wort, dat 
»sy de resolutien en hooge authoriteyt van de Heeren 
»Gedeputeerden als met voeten treden, daer haer noch
t a n s sulx in Gods woort wel expresselyck wort ver
sboden." Hierom waren de Staten genoodzaakt, de 
Eerwaarde Heeren te gebieden, om zich van elke po
ging tot tegenwerking af te houden, wilden zij niet voor 
» Perturbateurs van de gemeene rust" verklaard- en als 
zoodanig gestraft worden. 

Dit bevel, en een brief van den Stadhouder aan den Ker-
keraad, meldende, dat die tegenstand hem zeer onaan
genaam was geweest, hadden goede gevolgen. De Kerkeraad 
zag zich verpligt, te berusten in eene zaak, welke dezelve 
niet kon te keer gaan, doch bij welke de Nederduitsche 
Gemeente vele van hare aanzienlijkste leden-, en de Diako-
nie een belangrijk gedeelte van hare inkomsten verloor. 

Ten slotte moeten wij nog vernielden, dat Prof. MARE-
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si ts , Do. j . j . DU BOis en D°. c. B. CHARPENTÏKR, Pre
dikanten te Groningen, Utrecht en Kampen, als afge
vaardigden van de Walsche Synode, den 27 Mei 1659 
te Leeuwarden kwamen, »tot introductie van den Predi-
»kant en tot etablissement van de Fransche gemeente;" 
en dat, na het zamenstellen van het Consistorie, door 
het benoemen van drie Ouderlingen en drie Diakenen, 
op den volgenden zondag, den 29 Mei, de eerste leer
rede in het vernieuwde kerkgebouw werd gehouden 
door Prof. MARESIUS , en de tweede des namiddags door 
den beroepen Predikant JOSEPH PITHOIS (*). 

Ofschoon de Friezen weleer vele blijken hebben ge
geven van afkeerigheid jegens vreemdelingen, zoo hebben 
wij toch vroeger reeds gezien, dat zoodanige handelwijze, 
om vreemdelingen te trekken, ter vermeerdering van 
bevolking, fabrijken enz., juist in den geest der toen
malige Lands Regering lag. Om die reden was zoodanige 
kerk te Leeuwarden voor hen evenzeer behoefte gewor
den, als zij het was voor het hofgezin des hier geze-
telden Stadhouders. In Vorst WILLEM FREDERIK vond 
zij een ijverigen beschermer, gelijk later ook in Prinses 
MARIA LouiSA, die der kerk in 1740 een fraai Orgel 
vereerde, bij welke gelegenheid de zitplaatsen met twee 
galerijen vermeerderd werden. Doch al had die be
hoefte toen niet bestaan — zij zou zich geene dertig 
jaren daarna te nadrukkelijker hebben doen gevoelen, 
toen de dwaze staatkunde van Koning LODEWUK XIV 

(*) Nagenoeg al de belangrijke Resolutiën van Gedeputeerde Staten, 
welke tot deze zaak betrekking hebben, zijn, met de verdere bepalingen 
nopens de kerkenorde, tusschen de Nederduitsche en Walsche Ge
meenten gemaakt, gedrukt in het Charterhoek, V 622—627. Wij zijn 
bovendien in de gelegenheid gesteld geworden, al deze berigten, en die 
van VITRINGA , in zijne MS. Memoriale Annotatien, I 186, te vergelijken 
met een MS. Verhaal van de lotgevallen dezer gemeente van E.H.BERGSMA, 
en een door hem bijeengebragt Register van al de hiertoe betrekkelijke 
Resolutiën en andere kerkelijke stukken, welke in het Archief der 
Gemeente in eene uitmuntende orde bewaard zijn, voor welke vergun
ning wij gaarne onzen minzamen dank betuigen. 
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hem het Edict van iVantes herroepen-, en daardoor een 
aantal zijner nijverste en braafste burgers de wijk naar 
het gastvrije Nederland nemen deed. Ook Friesland ont
ging met opene armen velen dezer ballingen, onder welke 
zich 21 Predikanten bevonden. Nadat in 1686 van 
Staatswege eene algemeene collecte te hunnen behoeve 
was gedaan, en hun in Gaasterland en elders woon
plaatsen, en landen ter bebouwing afgestaan waren, 
werden er door Je gansehe provincie gemeenten opge-
rigt, en aan die Predikanten de volgende standplaatsen 
aangewezen ; als: nog 9 te Leeuwarden, 2 te Harlingen, 
5 in Gaasterland (te Balk), en een in ieder der Ste
den Bolsward, Franeker, Sneek en Dockitm, als ook 
te Heerenveen (*). 

13. De Doopsgezinde Kerken. 

Hoogst gelukkig was het , dat, toen 's Lands Staten 
zich over die verdrukte en herwaarts gevlugte » vreemde 
»Huysgenoten des Geloofs" ontfermden, en hun gele
genheid schonken, om hunne godsdienst hier ongehin
derd uit te oefenen, — zij gelijktijdig ook blijken gaven 
van niet meer in die mate bezield te zijn met den on-
•verdraagzamen geest hunner voorgangers, die de vrije 
godsdienst-oefening niet hadden willen toestaan aan die 
brave en nijvere burgers, welke niet als »Huysgenoten 
»des Geloofs" beschouwd-, maar onderdrukt weiden, 
omdat zij het Evangelie, en geene Dordsche formulieren 
daar nevens, als regelmaat van geloof en leven hadden 
aangenomen. Sedert de groote omwenteling vrijheid in 
kerk. en staat had aangebragt, sloot men de Doopsge
zinde Christenen buiten het genot dier vrijheid. Hoe 
groot hun getal ook ware in Friesland, waar de edele 
MENNO SIMONS zijn licht had ontstoken, — zij moesten den 
smaad der verdrukking nog lang dulden; ofschoon zij 
ondertusschen in hunne afzondering, door ingetogenheid, 

(*) Zie daaromtrent de belangrijke Resolutiën der Staten, meest 
afgedrukt in het Chat te) hoek, V 1214-, 1248, 1253, die wel vci dienden 
tot een verhaal bijecngchiagt te worden. 
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gepaard met buitengewone vlijt in handel, fabrijken en 
handwerken, krachten verzamelden, welke den Staat 
eerlang van dienst zouden zijn, en hun de begeerde 
vrijheid en onafhankelijk bezorgen. 

Hoewei het den verstandiger! aldra Week, welk een 
hemelsbreed Terschil er in leer en leven bestond tusscher* 
deze vermoedelijke afstammelingen van de Albigenzen 
of Waldenzen, aan welke de volgers van den vromen 
MENNO zich hadden aangesloten, — en de -woeste geest-
drijvende Wederdoopers van Munster, wier leer en 
leven ieder weldenkende verfoeide, — zoo deelden de 
Doopsgezinden, die dikwijls verkeerdelijk met hen ver
ward werden, onder Keizer KAREL en Koning FILIPS 

inzonderheid in de vervolgingen, waaraan ieder ten 
doel stond, die zich van de Roomsche kerk afscheidde. 
Maar ook in hen werd de leer der kerkelijke geschie
denis bevestigd, dat het bloed der martelaren het zaad 
der kerke werd: want, volgens het getuigenis van den 
gelijktijdigen geschiedschrijver EVERHARD VAN REYD, 

maakten, ten jare 1585, in Friesland » die Mennonisten 
»schier een vierendeel van 't Lant" uit (*). En niet
tegenstaande hun belangrijk getal, en de gunst, welke 
Prins WILLEM hun toedroeg, en het aandeel, dat zij, 
als burgers van den staat, in de verkregene vrijheid 
mogten verlangen, werd die vrijheid van godsdienst
oefening hun onthouden, ten gevolge der ordonnantie, 
door Prins WILLEM in 1581 te Harlingen gegeven, 
waarbij bepaald was, dat geene andere godsdienst dan 
die der Gereformeerden binnen deze provincie zou mogen 
worden uitgeoefend (†). 

Tegen betaling van eene hoogere schatting, of de vol
doening van bijzondere krijgskosten, verschoonde men 
hen echter gereedehjk van het voeren van krijgswape-
nen, en werden hunne godsdienstige bijeenkomsten, 

(*) Nederl. Oorlogen, Leeuw. 1650, 70; ÏIOOFT, Weed. Eist. 1060. 
(†) WirfsEMics, 700. Zie daarover, en omtrent de verdere lotge

vallen dezer gezindte het , sedert mijne eerste bewerking in het licht 
verschenen, hoogst belangrijke werk van ^ 0 . s. BLAUPOT TEN CATE, Ge
schiedenis der Doopsgezinden in Friesland, Leeuw. 1839, 124 env. 
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binnen's kamers gehouden, met oogluiking toegelaten. 
Zelfs werd hier ter stede in 1596, ten overstaan Tan 
Gedeputeerde Staten en de Regering der stad, een zonder
ling geloofs-geding of openbare redetwist in de Gali-
leërkerk gehouden, tusschen RÜARDUS ACRONIÜS , Predikant 
te Cornjum, en PIETER VAN CEÜLEN, Doopsgezind Ver
maner, waarin de kenmerkende leerstukken van beide 
gezindten door ieder der partijen aangevallen en verde
digd werden. Hiertoe waren gedurende drie maanden 
156 zittingen van twee uren noodig; terwijl het besluit 
Was — dat ieder bij zijn gevoelen Weef (*). 

Men zou mogen vermoeden, dat de Staten, die hierin zulk 
een voorbeeld van gematigdheid en onpartijdigheid had
den gegeven, zich nu voortaan ook eenigzins rekkelij
ker jegens de verdrukte Doopsgezinden zouden betoond 
hebben. Het tegendeel is waar: want de Hervormde 
Predikanten, en vooral de Friesche Synode , spoorden de 
Staten onophoudelijk aan, om de godsdienstige bijeen
komsten der Doopsgezinden te verbieden en te beletten. 
Vandaar een nieuw verbod der Staten in 1598; terwijl 
de Raad van Leeuwarden gelijktijdig een leeraar ver
bood, hier vermaningen of bediening van doop en sacra
menten te doen, zonder toestemming van den Magis
traat. Toen dergelijke verordeningen, welke van tijd 
tot tijd herhaald werden, niet genoegzaam in acht ge
nomen werden, gaf de Regering in 1608 zelfs last, om 
den Doopsgezinden hunne burgerlijke nering en bedrijf 
te verbieden, en van hen de verbeurde boeten af te 
eischen, en inzonderheid van drie vermaners 300 Frie
sche gouden Rijders te vorderen, omdat zij de bevelen 
van den Raad omtrent de verbodene vergaderingen over
treden hadden. Ja , deze last werd aangedrongen door 
het bevel, dat deze leeraars binnen drie dagen de slad 
verlaten-, en zich van allen handel en wandel daarin 
onthouden moesten. 

(*) Het merkwaardige gedrukte Protocol van dezen redetwist, 
groot 500 bl. van 2 kol. in 4°., is voorhanden in de Stedelijke Biblio
theek. Een verslag daarvan vindt men bij BUUPOT TEN CATE , 131. 
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Hoe hard zulk een verbod moet geweest zijn voor 
rustige burgers, die in stilheid hun geloof beleden, hunne 
burgerlijke pligten vervulden, en lands en stads lasten 
droegen, kan de nazaat zich thans naauwelijks verbeel
den. Nadat de Gedeputeerden in 1611 ook den verde
ren opbouw van een Predikhuis te Franeker verboden 
hadden, schijnen de verzachtende tijd en een verstan
diger bestuur veel aan de scherpheid dier bevelen be
nomen te hebben. Zóó kwam het ons althans voor, 
toen wij op het jaar 1620 vermeld vonden »de plaets 
»op 't Waltje, waerin de Mennonieten leeren," waarbij 
wij natuurlijk aan eene vaste en gedulde vergaderplaats 
moesten denken. En echter bewijzen de Stedelijke Re-
solutiën van 1631 en 1632, dat de Doopsgezinden, »eene 
»schure of getimmerte tot hun godsdienst" bij de Wir-
dumerpoort gebouwd- en me t stoelen en banken voorzien 
hebbende, ongeacht eene vroegere waarschuwing, met 
dien arbeid waren voortgegaan ; en dat, toen deze volbragt 
was, de Stads Executeur in last kreeg, om van den 
Vermaner LAMBERT JACOBS 25 Gulden boete af te vorde
ren , de zitplaatsen uit het gebouw in het Stads Turf huis 
te brengen, en de geslotene en toegespijkerde deur der 
kerk door eene wacht te doen beveiligen. 

Beide berigten kunnen evenwel overeengebragt wor
den. Hiertoe is het noodig, dat wij een blik slaan op 
den verdeelden toestand van deze gezindte in die dagen. 

Het beginsel van stipte getrouwheid aan de letter des 
Woords of der Heilige Schriften en aan zuivere en 
strenge zeden gaf aanleiding, dat bijna geen Protestantsch 
kerkgenootschap zoo zeer als dit, aan onderlinge verschil
len en scheuringen is onderhevig geweest. De hoofd
punten , in welke het zich toen van de overige Protestan
ten onderscheidde, als: de Doop van de bejaarden, 
en de onthouding van den Eed, van het wapendragen 
en van het waarnemen van het O verheidsambt, bleven 
wel de zelfde, — maar de naauwgezetheid van velen 
hunner, die de voetwassching, eene gestrenge kerktucht, 
het uitbannen, ten gevolge van buitentrouw of verschil 
in denkbeelden, ja zelfs eene bijzondere kleeding en 



112 GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING VAN LEEUWARDEN. 

vele andere punten van gering belang voorstonden, was 
de oorzaak, dat deze gezindte, reeds bij MENNO'S leven, 
zich in twee groote afdeelingen scheidde, namelijk; in 
zoogenoemde Vlamingen of stipte Doopsgezinden, en in 
Waterlanders, welke wegens meer rekkelijke gevoelens, 
inzonderheid nopens den kerkban, door de eersten van 
hunne gemeenschap waren afgesneden. De groote ge
strengheid dier Vlamingen gaf aanleiding tot eene nieuwe 
scheuring: in Oude Vlamingen en Nieuwe Vlamingen of 
Friezen, welke laatste zich inzonderheid door ingetogene 
zeden en eenvoudige kleeding onderscheidden (*). 

Vermits nu de Staten van Friesland reeds in 1597 
een scherp verbod hadden uitgevaardigd tegen het uit
bannen onder de Doopsgezinden, zoo heeft het allen 
schijn, dat men die Nieuwe Vlamingen of Friezen, wier 
vredelievende gezindheid het gunstigst bekend was, 
gereeder geduld-, en toegelaten heeft, om hier een 
Vermaanhuis te bouwen of te gebruiken, hetwelk 
nog op het Zwitsersch waltje of de Brouwersgracht 
bestaat, en thans tot een pakhuis gebruikt wordt. Ver
moedelijk zullen het de Waterlanders geweest zijn, 
dien het houden van vergaderingen in hunne nieuw 
gebouwde schuur werd geweigerd. Sedert vonden wij 
in een aantal jaren van geene verbodsbepalingen mel
ding gemaakt, en werden de vergaderingen der Doops
gezinden bij oogluiking toegelaten. Hieraan ergerden 
zich dikwijls de Hervoimde Predikanten, die toenmaals 
nog weinig denkbeeld hadden van christelijke verdraag
zaamheid en broederlijke liefde. Vooral in 1655 zoch
ten zij de Staten aan, om een plakkaat uit te vaardi
gen: »tot inbindinge van de Mennonitische grote licen
t i e , niet alleen om op ledige plaetsen geen huysen tot 
»haer conventiculen te mogen bouwen, maer dat sy de 
»oude huysen oock niet afbreken mogen, om in die 
»plaetse wederom gelyck ofte groter te timmeren, jae 

(*) Zie hierover : MES, Tegenwoordige Staet der Doopsgezinden, 
Amst. 1745, 8, 13 enz., SCHTN, Geschiedenis der Mennoniten, I 180; 
VAN RI-YN, Rotte>dam I 348, BMUPQT TEN CATE, 101 en vervolgens, 
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»oock te ordonneren, dat de nieuwe geboude huysen 
» (buyten consent opgerecht) mogen worden gedemoleert, 
»ofte ten minsten toegesloten tot verhinderinge van 
» d' exercitie haerder dwalinge" (*). 

Het is vreemd, dat die Predikanten wel de uitoefe
ning van die, onbepaald zoo genoemde, dwalingen wil
den verhinderd hebben, doch zelve geene redelijke en 
overtuigende middelen bezigden, om de dwalenden op 
den regten weg te brengen. Doch het eerste was ge
makkelijker te doen dan het laatste. Evenwel vonden 
zij bij de Staten geen gehoor, dewijl deze besloten, de 
zaak »in naerder deliberatie te houden." In 1661 drong 
nogtans de Synode van Dockum met zoovele beschuldi
gingen op de betooming van de »stoutigheyt der Men-
»nonytgezinde" aan, dat de Staten toegaven, en tot 
vernieuwing van de vroegere plakkaten besloten (†). 

Het lijdt evenwel grootelijks bedenking, of het verbod 
omtrent het houden van godsdienstige bijeenkomsten 
toen wel op nieuw uitgevaardigd-, of met vroegere ge
strengheid toegepast is. Immers de Staten hadden de 
Doopsgezinden nu sedert lang leeren kennen als bur
gers , die van hun geloof blijken gaven door een onbe-
rispelijken wandel, en door ijver in hun beroep, waar
door velen hunner in het bezit waren gekomen van een 
groot vermogen. Toen nu de oorlog met Engeland in 
1666 zoo verbazende opofferingen eischte, en de Staten 
vruchteloos eene leening van 500,000 Gulden uitge
schreven hadden, sloegen zij het oog op de rijkdommen 
der Doopsgezinden, die, op hun verzoek, gemelde aan
zienlijke som, tegen eene rente van vijf ten honderd, 
aan den Lande voorschoten, onder voorwaarde, dat zij 
voor zich zelve bevrijd zouden blijven van het dragen 
van wapenen, ook wanneer de nood het mogt vorde
ren. Op nieuw voorzagen zij in het noodjaar 1672 in 
de algemeene geldeloosheid van den Staat, door het 
verleenen van een voorschot van 400,000 Gld., tegen 
vier ten honderd rente. Deze hulp, ter bescherming 

(*) Chat te,-boek, V 577, (†) ildaar, 654. 

II, 8 
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van de aangevallene vrijheid en onafhankelijkheid des 
vaderlands, had dit gewigtig gevolg, dat hun eindelijk 
de zoo lang begeerde » vrijheijt van religie" werd toe
gestaan , als eene erkentelijkheid der Staten, »omme 
»opgemelte Doopsgesinde daarvoor met eenige particu
l i e r e gunste en beneficie te gemoet te comen." Vijf 
jaren later stonden zij den lande weder met eene som 
van 132,000 Gld. bij, hoewel zij verpligt bleven, om 
een persoon als plaatsvervanger voor zich in dienst te 
stellen, en andere buitengewone lasten te dragen (*). 

Sedert dien tijd hebben er hier te Leeuwarden langen 
tijd drie verschillende soorten van Doopsgezinden bestaan. 
De eerste was de Vlaamsche Gemeente, of die der Oude 
Ylamingers, welke eene vergaderplaats en drie woningen 
had in de Oude Vermaningssteeg (ter zuidwestzrjde der 
Stads-Waag), welke toen mede op de Koemarkt uitkwam. 
Naar den aard der kerkelijke gebouwen van deze gezindte, 
welke alle uitwendige vertooning vermeed, school zij dus 
geheel in het duister. Nogtans was dit langen tijd de grootste 
der drie gemeenten, daar zij in 1695 200 leden telde. 
In 1700 was dit getal echter reeds tot 133 gedaald, 
denkelijk ten gevolge van gerezene verschillen over het 
al te gestrenge bannen, of uitsluiten uit de kerkgemeen
schap. Reeds in 1670 en 1675 moest de Magistraat 
zulke kleingeestige oneenigheden beslechten door het 
bevel, om zich » in rust, stilte en vrede sonder eenige 
»scheuringen te holden;" met bedreiging, »dat die 
»van hen het bannen ondernemen, geen vergaderinge 
»binnen deese stadt weder sullen mogen holden." 

De tweede was de Waterlandsche Gemeente, ver
gaderende aan de westzijde van den Wirdumerdijk in 
eene schuur of een gebouw, hetwelk men door eene steeg 
naderde. Aan de westzijde had het bovendien een toegang 
door eene steeg, nog de Vermaningssteeg genoemd, 
welke van het Waagsplein naar de Koemarkt strekt. 
Het getal harer leden was in 1695 100. Ofschoon dezer 

(*) Zie Charterb., V 621, 7-49, 8U, 982, 1122 enz.; TEN CATE, 176. 
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gezindte doorgaans den lof Tan gematigdheid en ver
draagzaamheid werd toegekend, ontstonden er in 1679 
ook hierin hooggaande geschillen tusschen vier broeders 
vermaners , die zich in twee partijen gescheiden hadden , 
tusschen welke de Stads Wachtmees ter , op bevel der 
Regering, orde moest houden , en hen bescherming ver
k e n e n , dat de eene partij des morgens en de andere 
des namiddags hare godsdienst uitoefende. 

De derde gemeente bestond ui t de Nieuwe Ylamingers 
of Friezen, wier vermaanhuis op het Zwitsersch waltje 
wij hier vóór reeds vermeld hebben. I n 1695 telde zij 
slechts 21 leden mee r , wier ingetogene vroomheid in 
geenerlei opzigt van zich heeft doen spreken 

Bovendien vergaderden er in 1682 in Ayttahuis op 
de Weaze eenige, misschien afgescheidene, broeders , die 
onder de beschuldiging lagen van Socinianen te zijn, » ofte 
»immers Sociniaansche Leeringen drijvende;" om welke re
den de Hervormde predikanten verlangden, dat zij ver
strooid of geweerd mogten worden (*). 

Eenige ja ren later is er hier ter stede onder de Doops
gezinden ook eene gemeente opgerigt van de zoogenoemde 
Collegianten of Rijnsburgers. Oorspronkelijk waren dit 
Remonstranten, die zich, onder de leiding der geleerde 
broeders VAN DER KODDE te Warmond, van die gezindte 
afgescheiden hadden. Overigens kwamen hunne gevoe
lens het meest met die der Doopsgezinden overeen; 
hoewel zij geene bezoldigde leeraars h a d d e n , maar zich 
in hunne godsdienstige bijeenkomsten vergenoegden met 
bijbellezen, gebed, gezang en stichtelijke toespraak van 
een der broederen. Vanhier , dat zij ook Vrijsprekers 
genoemd werden, en hunne vergaderingen Collegiën 

(*) Behalve de Resolutiën van de Staten, de Gedeputeerde Staten 
en het Stedelijk Best uur, heb ik bij de behandeling van dit onderwerp ook 
gebruik mogen maken van de Resolutiën der hierna vermeldeDoopsge-
zinde Sociëteit, van 1695—1768, mij door den Heer D. ZEPER welwillend 
medegedeeld. Daaruit bleek mij ook, dat er in 1695 'm FrieslandÂ7 
gemeenten bestonden, welke omtrent 4000 leden telden. Zieooksi.ArjpoT 
TEW CATE, 159, 188. 

8* 
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der Propheten, vanwaar de naam van Collegianten is 
overgebleven. Evenwel was het geen afzonderlijk kerk
genootschap, dewijl de leden bestonden uit Doopsge
zinden, Remonstranten en anderen , die alléén de god
delijkheid der Heilige Schrifden behoeften te erkennen. 
Zij vergaderden enkel om elkander te st ichten, afkeerig 
van elkanders bijzondere gevoelens in bijzaken te beoor-
deelen en daardoor te veroordeelen. De naauwgezetheid 
der Doopsgezinden te dien opzigte had alzoo dezen meer 
ruimen band doen ontstaan. 

Reeds waren zij een tijdlang te Leeuwarden gevestigd 
geweest, toen zij he t in 1720 ondernamen, om achter 
het huis , genaamd: de vier witte Pilaren (A , 76) , tus-
schen de Amelands- en Dubbelepijp, eene vergaderplaats 
t e bouwen. Dewijl zij de Regering daarin n ie t e rkend 
hadden , gaf deze last , den verderen opbouw te beletten. 
Evenwel schijnt he t , dat er kort daarna schikkingen 
gemaakt zijn, welke de uitvoering van hun voornemen 
bevorderlijk waren. Tot in het laatst der yorige eeuw 
toch zijn hunne vergaderingen gehouden in dát gebouw, 
hetwelk men naderde door eene steeg, thans nog de 
Collegiesteeg geheeten. Even als sommige Doopsgezinde 
gemeenten, had ook deze gezindte een Dompelbah in 
hare vergaderplaats, dewijl zij den doop der bejaarden 
bij wijze van onderdompeling voorstonden, gelijk dit te 
Rijnsburg, tot laat in de vorige e e u w , ook door den 
geschiedschrijver WAGENAAR , is uitgeoefend (*). 

I n den jare 1695 werd alhier de Friesche Doopsge
zinde Sociëteit opgerigt, bestaande in eene Vereeniging van 

(*) Zie zijne belangrijke Redevoering, bij zulk eene gelegenheid in 
1745 gehouden, voorkomende in de Vad. Bibliotheek, en omtrent de 
lotgevallen, gevoelens en eigenaardige godsdienst-oefeningen van deze 
gezindte: YÏEU en DERMOOT, Geschied, der Ned. Herv. Kerk, II 284; 
BLATJPOT TEN CATE, Boopsg. in Friesl. 152; VAN REYN, Motterd. I 374-; 
KOK , Vad. Woordenb. IV 248 ; Tegenw. Staat der Ned. I 80, welk be-
rigt met vele bijvoegsels geplaatst is achter het vermelde werk van HUES, 

277. Op bl. 298 wordt daar ook degemeente teLeeuwarden aangehaald. 
In 1814 is dit gebouw, sedert lang tot een pakhuis gebruikt, verkocht. 
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de Doopsgezinde Gemeenten, ten doel hebbende, om »liefde, 
»vrede en eenigheid onder elkander te bewaren, en 
»voorts te zorgen, dat de noodlijdende Gemeenten, be 
»nevens de Broeders, die in zoodanige plaatsen de 
»predikdienst waarnemen, naar vermogen door onder
l i n g e bijdragen, mogten worden ondersteund." Jaar
lijks werden er nu voortaan, beurtelings in de Vlaamsche 
en Waterlandsche Vermaning te Leeuwarden, geregeld 
vergaderingen gehouden, waarop ieder der Gemeenten 
twee afgevaardigden zond, en waarin de onderlinge 
belangen werden geregeld, Aan de waardigheid van dat 
doel was het middel en de uitkomst geëvenredigd: want 
sedert dien tijd is de rust en de goede verstandhouding 
tusschen de leden en de gemeenten onderling zeer bevorderd. 

Eene eerste en weldadige vrucht van die verbindtenis 
was de toenadering van de Vlaamsche en Waterlandsche 
gemeente alhier, tot ééne Doopsgezinde Gemeente, met 
behoud van beider kerken. Tot wederzijdsch genoegen 
is deze vereeniging op den 21 Junij 1705 voltrokken. 
Bij de voortduring van dezen geest van eensgezindheid, 
lieten ook de Broeders, vergaderende op het Zwitsersch 
waltje, zich vinden, om met de overige Doopsgezinden 
ééne gemeente uit te maken, welke tweede vereeniging 
op den 19 Maart 1758 plaats had (*). 

Hoewel de dienst nu beurtelings in de drie kerken 
werd waargenomen, had men toch het voornemen, om 
die weldra tot ééne kerk te bepalen. Men koos daar
toe het Waterlandsche Vermaanhuis op den Wirdumer-
dijk, doch ondervond spoedig gebrek aan ruimte. Men 
stemde al spoedig in , dat de uitzetting van het verou
derde gebouw min geschikt zou zijn, om hierin te voor
zien. Steunende op de , door liefdadige besprekingen 
veel vermeerderde, fondsen der gemeente, en vertrou
wende op de bereidwilligheid van vele vermogende le
den, om daartoe bij te dragen, besloot men dan ten 
jare 1760 tot de algeheele vernieuwing en vergrooting 

(*) Opgemaakt uit de kerkelijke stukken der Gemeente en de mede-
declingen van wijlen mijn hooggeachteu vriend, don leeraar JAN BROUWEB. 
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van de kerk op den Wirdumerdijk. Dit geschiedde nog 
in dit zelfde jaar, en bekwam de gemeente toen dat 
liaaije kerkgebouw, hetwelk , van buiten even eenvoudig 
als van binnen net betimmerd, op eene waardige wijze 
aan hare behoeften voldeed. Reeds vroeger was men 
in de gelegenheid geweest, om ter zuidzijde der binnen
plaats vóór het gebouw, dat men nog altijd door eene 
steeg moest naderen, eene kerkeraadskamer en eene 
kosterswoning aan te bouwen. 

Voor het overige hebben de schriftelijke Bescheiden 
der Sociëteit en der Gemeente ons geene bijzonderheden 
meer opgeleverd; ofschoon zij nog veelvuldige blijken 
bevatten, hoe lang de onverdraagzaamheid der toenmaals 
heerschende kerk de Doopsgezinden en sommigen harer 
verlichte leeraren nog heeft verontrust; hoe groote wel
dadigheid zij bestendig aan hunne vervolgde geloofsge-
nooten in de Paltz, in Zwitserland, in Pruissen, in 
Lithauwen enz. hebben bewezen, en hoe zeer de geest 
van broederlijke eensgezindheid en onderlinge werkda-
dige hulp den Christelijk en zin der gemeenten heeft aan
gekweekt. 

14. De Luthersche Kerk. 

Uit de plakkaten, welke sedert 1521 tegen de voort
planting der leer van LTJTHER in Friesland uitgevaardigd 
zijn, en uit vele andere bijzonderheden meer, is het op 
te maken, dat die groote Hervormer ook in dit gewest 
reeds zeer vroeg vele aanhangers vond. Later echter 
waren zij, die zich hier van de R. K. kerkleer afscheid
den, meer de beginselen van CALVIJN en ZWTNGLIUS toe
gedaan; en deze zegepraalden, toen in den jare 1581 
de Gereformeerde leer als godsdienst van staat werd 
aangenomen, met bepaling, dat de uitoefening van elke 
andere gezindte in deze provincie niet zou geduld wor
den. Van toen af werden zij, die de onveranderde 
Augsburgsche geloofbelijdenis waren toegedaan, buiten 
alle openbare bedieningen gesloten, en hunne godsdienst
oefeningen verboden en geweerd. 
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Zeer gering was het getal dergenen, die bij en lang 
na de Hervorming in Friesland de leerstellingen van 
LÜXHER bleven aankleven. Van tijd tot tijd nam hun 
getal echter toe: want de wijze, waarop de Staten het 
inkomen van vreemdelingen aanmoedigden; de personen, 
welke in het gevolg der Duitsche Stadhouders of met 
Duitsche benden herwaarts kwamen, en zich van liever
lede hier vestigden, en andere oorzaken meer, waren 
daartoe zeer bevorderlijk. Ten jare 1656 kwam zeker 
zwervend Luthersch Predikant, Do. JOANNES DURÆÜS, her
waarts, en verzocht gehoor in eene vergadering van 
Gedeputeerde Staten, waarin hij hoog opgaf van den 
vrede in het Christenrijk tusschen de Gereformeerden 
en Lutherschen, ter bevordering waarvan hij nu twintig 
jaren lang in Europa rondgereisd en gewerkt had. De 
Staten prezen daarop 's mans ijver, bedankten hem voor 
zijne berigten, wenschten hem verder allen zegen op 
zijne pogingen toe, doch deden niets meer, dan hem 
op 's Lands kosten een goed onthaal in de herberg: de 
Ooijevaar te bezorgen. Met dien stap was dus niets 
gewonnen. De Staten bleven de vergaderingen der Lu
therschen oogluikende dulden, en hebben ook nooit eene 
vijandelijke gezindheid jegens hen getoond. Het waren 
toen de Oost-Friesche Predikanten JVLWS CAESAR en JA-

COBÜS DÜIVE, die de gemeente nu en dan bezochten, en 
trachtten te átichten. 

Maar toen in 1668, niettegenstaande het verzoek der 
Lutherschen, om hier eene kerk te mogen bouwen, 
door de Staten was afgewezen, de Predikant ARNOLD 

LENDERICH , van Amsterdam herwaarts gezonden, zoowel 
hier als te Harlingen, al te openbaar predikte, en op 
beide plaatsen eene gemeente trachtte te vestigen,—toen 
haastten de Hervormde predikanten zich bij herhaling, 
om hunne klagten deswege aan Gedeputeerden toe te 
zenden (*). Deze stelden de zaak eerst wel uit , doch 
lieten daarna den Magistraat van Leeuwarden aanzeggen, 

(*) YPEIJ en DERMOüT, I, Aant. 153, beklagen zich zeer over deze 
onverdraagzaamheid van de Synode en van den Kerkeraad, ook hij deze 
gelegenheid aan den dag gelegd. 
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om den Lutheischen geene meerdere vrijheid in de uitoe
fening van hunne godsdienst te vergunnen, dan zij tot 
dusverre genoten hadden, en als hun in 1651 door de 
Algemeene Staten was toegestaan (*). In het eerst was 
de Magistraat insgelijks zeer genegen tot toegevendheid; 
maar toen de Lutherschen hoe langer hoe vrijer werden 
in het houden van hunne bijeenkomsten, en zelfs eene 
vaste vergaderplaats in het Zaailand daartoe ingerigt 
hadden, — toen werden ook de klagten van den Her
vormden Kerkeraad dringender, en zag de Raad zich 
genoodzaakt, den 14 Julij 1671 bevel te geven: »dat 
»den Phaiheer ofte Luijtersche Predicant sal worden 
»aengedient, om binnen drie daghen van hier te ver-
»treeken; en, ofte eenighe vergaderinghe van Luij-
»terschen, om haer godtsdienst, soo sij die noemen (!), 
» te pleghen, bevonden wort, deselue met alle mogelijcke 
»middelen te verstroijen, opdat alle voortcruijpinghe 
»niaeh worden voorgecomen." Ofschoon hun twee weken 
na dit harde besluit toegestaan werd, nog ééns het Avond
maal te mogen houden, was men nog den 20 October 
verpligt, om wederom op het vertrekken van den Pre
dikant (denkelijk FRANS WILHELM VAN RAMSHAUSEN) , het 
verstrooijen van de vergadering en het wegnemen van 
de banken ten huize van JURRIEN JURRIENS aan te dringen. 

Maar zoodanige maatregelen mogten het houden van 
godsdienst-oefeningen schijnbaar, en voor een tijdlang, te 
keer gaan, — het was er verre af, dat zij het bestaan 
en de uitbreiding van de opkomende gemeente geheel 
zouden verhinderd hebben. Integendeel waren zij meer 
geschikt, om den moed der verdrukten aan te vuren, 
en hen te doen roemen in den wederstand, welken zij, 
ter wille van hunne godsdienstige beginselen, met chris
telijke lijdzaamheid moesten verduren. Het zou geene 
Godsdienst geweest zijn, wanneer zij er anders over ge
dacht hadden. Sedert echter aan de Doopsgezinden 
vrijheid van godsdienst-oefening was toegestaan (1672), 
verlevendigde de hoop der Lutherschen, dat dit voorregt 

(*) Zie deze bepalingen der Grooêe Vergadering hij VA» AITZESIA, 
Hei stelde Leeuw, 177. 
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weldra ook hun mogt te beurt vallen. In 1672 hadden 
zij JOHAHNES VAN CEULEN als Predikant ontvangen, en 
was hun in 1677 een achteraf staand huis en erf, aan 
de zuidzijde der Nieuwe Oosterstraat, ingeruimd, het
welk de gemeente in eigendom bekwam. Dat huis was 
bouwvallig en bekrompen, en groot de begeerte, om 
een waardig kerkgebouw voor het aanwinnend getal leden 
te bezitten. Toen nu een rijk lid der gemeente, Jonker 
ANDREAS MÓ'LLER genaamd , edelmoedig aanbood, voor 
zijne kosten op die plaats een kerkgebouw te stichten, 
en der gemeente ten geschenke te geven, kon men 
zulk een aanbod kwalijk afslaan. Door voortdurende 
oogluiking aangemoedigd, waagde men het , den opbouw 
van de nieuwe kerk in Junij 1680 aan te vangen, zon
der daartoe vergunning verzocht te hebben. Zulk eene 
vrijpostigheid nam de Regering zeer euvel op, en spoe
dig volgde hierop het bevel, dat de metselaars en tim
merlieden het begonnen werk niet alleen moesten staken, 
maar zelfs tot op de fondamenten afbreken. En dit 
geschiedde, dewijl dat bevel niet werd ingetrokken, 
ondanks de herhaalde smeekschriften, welke Jr. MÖLLER 

eerst bij den Raad en daarna bij den Hove van Fries
land inleverde (*). 

Hoe smartelijk zulk een tegenstand deze Christenen 
moet geweest zijn, laat zich gemakkelijk gissen. Hun 
moed werd er echter door verlevendigd, om, nu zij 
toch niets te verliezen hadden, het hoogste te beproeven. 
Zij wendden zich, namelijk, tot de Staten van Friesland, 
met nederig verzoek: »dat hun Huis, waarinne sij drie 
»jaren on verhindert haren Godsdienst hadden geoeffent, 
» wederom mogte worden opgebouwt, ende hun geaccordeert 
»de vrye exercitie hunner religie." Het laat zich even 
zeer gissen, hoe groot hunne blijdschap moet geweest 
zijn, toen zij daarop, bij Staats-Resolutie van den 22 
Julij 1681, tot antwoord bekwamen: dat de Staten 

(*) Ter gedachtenis van dezen weldoener der gemeente is in de te
genwoordige kerk, achter het orgel, nog een latijnsch lof- en graf
schrift, op ccn groot houten bord geschilderd, bewaard. 
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goedgevonden hadden, »de Gemeente van de Augs-
»burgsche Confessie te accordeeren de vrye oeffening 
»van hunnen Godsdienst in stilhevt ende sonder het roe-
»ren van een klok in een particulier huis, 't welke 
»sij daer toe sullen mogen approprieeren, doch alles tot 
»revocatie, ende het kennelyk wederseggen van haar 
» Edele Mogende toe " (*). 

De Magistraat van Leeuwarden zag zich nu ook ver-
pligt, de bestaande Luthersche Gemeente te erkennen, 
en aan haar verzoek te voldoen, tot het verleenen van 
rooijing voor de te bouwen kerk. Dit geschiedde 
onder voorwaarde, dat deze zich bij de oude fondamen
ten van het in den vorigen jare aangevangene gebouw 
zoude bepalen. Met hernieuwden lust sloeg men nu han
den aan het werk ter voltooijing van de nieuwe kerk, 
welke de gemeente van Jr. MÖIXER ten geschenke ont
ving, terwijl vele gemeenteleden vrijwillig bijdroegen 
tot eene behoorlijke inrigting en de verdere behoeften 
van dit bedehuis. In 1692 werd daar naast eene kos
terswoning- , en in 1697 in de nabijheid eene pastorie 
door de gemeente aangekocht. In het laatst genoemde 
jaar verkreeg zij van de Regering vergunning tot het 
begraven in de kerk, gelijk mede tot het stichten van 
eene eigene school met een vasten onderwijzer, welke 
tot 1838 naast het kostershuis heeft bestaan. 

Aldus werd de Luthersche Gemeente te Leeuwarden 
gevestigd en de eerste Kerk gebouwd, tijdens ELIAS PO-

MÏAN PESAROVius Predikant was, en de gemeente vermoe
delijk 3 à 400 zielen telde. Ongehinderd genoten zij 
sedert de vrije uitoefening van de godsdienst, naar de 
bijzondere voorschriften van den edelen Hervormer. 
Maar ook. te hunnen opzigte had dat algemeene verschijn
sel in de kerkgeschiedenis plaats, namelijk, dat zij zich 
inniger en rustiger aan elkander verbonden, naar gelang 

(*) Deze Resolutie is gedrukt in het Vriesch Chartetloek, V 1194; 
BENTHEM, Boll. Kirch- undSchul-Staat, I 506; PAADW, Eutop. Luthet-
dom, 371, en in de hierna vermelde Gehchiedenis. van D°,H.&eHDTit, 189. 
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de tegenstand van buiten grooter was; en omgekeerd, 
dat allerlei twisten en oneenigheden dien band losmaak
ten, naar gelang zij uitwendig meerdere vrijheid geno
ten. Baar wij geene -Geschiedenis van de Gemeente 
schrijven, zullen wij hier de verschillen niet vermelden, 
welke er reeds vijfjaren na de vestiging onder hen ont
stonden ; en evenmin die, waarin zij omstreeks het mid
den der 18e eeuw met het Klassikaal Bestuur of de 
Hoofd-gemeente te Amsterdam gewikkeld werden (*). 

Aangenamer is het te vermelden, dat, toen, met de 
komst van den geleerden en welsprekenden leeraar, 
AUGUSTUS STERK, in 1773, het kerkgebouw, reeds vroe
ger te klein bevonden voor de gemeente, die tot 6 à 
700 zielen aangegroeid was, eene noodzakelijke vernieu
wing en vergrooting vorderde, het gansche gebouw na
genoeg geheel vernieuwd en aanzienlijk vergroot werd. 
Be gemeente zelve droeg daartoe ongeveer 500 Gld. en 
de ingezetenen der stad, bij collecte, eene som van 
1500 Gld. bij. Aan den ijver van den verdienstelijken 
Predikant STERK, die zelf in onderscheidene gemeenten 
collecteerde, en alleen te Amsterdam ruim 9000 Gld. in
zamelde, had men het te danken, dat het overige op 
eene voldoende wijze werd verschaft. De gemeente be
kwam daardoor een ruim, net en doelmatig ingerigt 
kerkgebouw met orgel en twee hangzolders. Van hare 
erkentenis voor de ontvangene weldaden heeft zij een 

(*) In het Stedelijk Archief en in dat der Gemeente zijn omtrent 
de laatste verschillen vele stukken voorhanden. Een helder overzigt 
daarvan geeft de : Geschiedenis der Luthersche Gemeente te Leeuwar
den, door H. SCHUTTE, en de Lutherschen in Friesland, gedurende deXYIe 

eeuw, door J. c. SCHÜLTZ JACOBI, geplaatst in het Vijfde Stuk der Bijdra
gen tot de Geschied, der Evang. -Luthersche Kerk in de Nederl. door 
3. o. SCHÜLTZ JACOBI en F. j . DOMELA NIEUWENHUIS. Utrecht, 184-4. Beide zijn 
zeer belangrijke stukken, waarin vele merkwaardige bijzonderheden 
voorkomen. Het heeft mij echter leed gedaan, van de voorgenomene uit
gave daarvan geene kennis gedragen te hebben, dewijl ik de Schrijvers 
dan gaarnedeze mijne bewerking, reeds in 1837 voltooid, had medege
deeld , om gebruik te kunnen maken van al hetgeen ik uit de Stedelijke 
Resolutieboeken heb getrokken, hetwelk men daarin nu mist, hoe vol
ledig die Geschiedenis anders ook zij. 
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duurzaam getuigenis gegeven, door het plaatsen van een 
Gedenksteen in den eenvoudigen voorgevel van het 
vernieuwde bedehuis, dus luidende: 

DOOR DEN ZEGEN VAN GOD 

DE GUNST VAN 'S LANDS VADERLIJKE OVERHEDEN 

EN 

DE CHRISTELIJKE MILDAADIGHEID 

VAN 

DE GEZAMENLIJKE INGEZEETENEN DEEZER STAD 

£N DE LEDEN DER EVANGELISH-LUTHERSCHE GEMEENTE TE 

AMSTERDAM 

Is DIT Huis GEBOUWT 

MDCCLXXIV. 

WELDADIGE GESTICHTEN. 

15. Het Nieuwe Stads-Weeshuis, en de Boelema-, Gah-
bema-, Boshxiiser- en Marcelis-Goverts-

Gasthuizen enz. 

Na de hervorming was de zorg voor het onderhoud 
van de Kerken en Predikanten geheel opgedragen aan 
het Stadsbestuur, dat in het bezit was van de daartoe 
gestelde goederen. De weldadige gezindheid van vele 
gegoede Christenen, die vroeger zoo veel tot versie
ring en verrijking van die Kerkgebouwen had bijgedragen, 
vond nu vervolgens een niet minder waardig doel in 
de zorg voor ouden, kranken, weezen en behoeftigen, 
wier getal, bij de vermeerdering van de bevolking der 
stad en ten gevolge van verschillende omstandigheden, 
bestendig toenam. Na den oorlog van 1672 was dit in
zonderheid het geval met betrekking tot de Weezen, 
met wier onderhoud de Stad bezwaard was. De Rege
ring zag zich alzoo in de dringende noodzakelijkheid 
gebragt, om tot de stichting van een nieuw en groot 
Stads Weeshuis te besluiten. Ondersteund door de 
ruime giften, welke de burgers dezer stad ter bevorde
ring van dit doel bijdroegen, en die toereikend waren, 
om de kosten van den opbouw van het Gcstieht-zeLi te 
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bestrijden, kwam dit Nieuwe Stads-Weeshuis ten jare 
1675 tot s tand, en bleef h e t , onder verschillende lot-
wisselingen, tot op den tegenwoordigen tijd, op eene uit
muntende wijze in het lot van een aantal ouderlooze kin
deren voorzien, waartoe vele weldadige burgers door 
hunne erfrnakingen gunstig bijdroegen (*). 

Gedurende den loop dezer eeuw strekte de weldadige 
zorg zich bovendien inzonderheid u i t , om verblijven 
daar te stellen voor bejaarde vrouwen en weduwen, ten 
einde aan deze , door het verleenen van vrije woning en 
eene wekelijksche toelage, een rustigen ouderdom te 
bezorgen, en haar voor volslagen gebrek te behoeden. 
Van dien aard waren vooreerst tien woningen, welke 
in 1607 gebouwd werden achter den tu in vanHoldinga-
huis , ter oostzijde van het noordelijke gedeelte der Bol-
lemanssteeg en de Zak. Vanhier werden zij de Bolle-
mans Kamers genoemd. Door wie en tot welk doel zij 
gesticht werden , verklaart het opschrift van een Ge
denksteen, we lke , ook nadat deze woningen in 1762 
tot een dergelijk einde bij het Diakoniehuis der Her
vormde Gemeente zijn inge t rokken , nog in den achter
muur van dat gesticht is bewaard gebleven, en dus l u i d t : 

Ter Eren Godts • hebben luffrow Mary Tziœrda Wedue 
Van Ritsko Van Eisingha * en Reinsck lorits Andrtngha 
Wedue Van tierck Walles Hendrick hendricks Korting 
Van diest eertits burger deser Stadt Leuwerde tot op 
bouwinghe deser dO kæmeren Gegeuen • sekere summa geils • 
om Van Schaemelle Weduwen Lidtmaten deser christelicke 
Gemeinte Beuoent te Worden1 om Goedes Wille- A°. Ó607 (†). 

Met een dergelijk doel werd ook het Ritske-Boelema-
Gasthuis, ten jare 1632 , in de Munnekemuurstraat , 

(*) Zie veider de Geschiedenis van dit Gesticht in het laatste Hoofdstuk. 
(†) De beide eerst genoemde adellijke vrouwen waren echtgenooten 

geweest van twee beroemde mannen, bij hare namen vermeld, die, als 
leden van het Verbond der Edelen, zich in den vrijheidsoorlog met ijver 
voor de goede zaak hadden gelcw eten. Zie TE WATEB , Hist. van het Verb. 
II 391, III 360; SCIIFLTEHIA, Staatlt, Ned.ï 338, II 442; WINSEMIÜS, 
546. scnoTMsus, 747, 788. 
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opgebouwd, en het Abbe-Freerks-Gabbema-Gasthuis, 
achter de Groote Kerk, in 1634, even als het Boshui-
ser-Gasthuis, aan het Groot Kerkhof, in 1652 gesticht (*). 
De stichteres van het laatst genoemde Hofje was Jonk-
yrouwe ANNA VAN ETSINGA , in 1618 eerst gehuwd aan 
HERO VAN BÜRMANIA, Ritmeester van de Kavallerie, en 
daarna, in 1635, aan PHILIP VAN BOSHÜISEN, Grietman 
van het Bildt, met wien zij Juckema-state te Stiens 
bewoonde. In het zelfde jaar van zijn overlijden liet 
zij deze negentien woningen rondom eene bleek bou
wen. Aan de linkerzijde van den overdekten ingang, 
boven welken een steen met de letters: 

AVE 
A°. MCD.LII. 

werd geplaatst, verordende zij bovendien eene vergader
kamer voor de door haar benoemde Voogden van het 
gesticht en hunne opvolgers. Het geheel werd vervol
gens van het Kerkhof afgescheiden door een ringmuur 
en poort, waarop tot opschrift gesteld werd: 
Het geen hier staet, ut/t nyt oft haet doch niet beschout, 
Tot armoedts hulp en Weduws troost is het geboudt. 
Sedert 1637 was zij Voogdes van het Old Burger-Wees
huis, en overleefde de stichting van het Hofje nog drie 
jaren, daar zij den 10 Maart 1655 overleed. Zij werd 
te Stiens begraven; hare beeldtenis wordt thans nog op 
Martena-state te Cornjum gevonden (†). 

Slechts zes jaren later werd ook buiten deze stad, op 
den nog weinig bebouwden Grachtswal, een Hofje van 
twintig woningen, rondom een bleekveld, gesticht door 

(*) Van de beide eerste gestichten zal ook de Geschiedenis worden 
medegedeeld in het laatste Hoofdstuk. 

(†) Zie Stamboek, 100; aant. 67 ; Wapenboek, 42 ; VAN SSIINIA, 
Grietmannen, 317, Van den oorsprong van het hofje zijn geene stuk
ken of bepalingen bewaard gebleven. De tegenwoordige eigenaars zijn 
de Erven LYCKLAMA A KIJEHOLT, voor de westzijde, en de Erven VAN HAER-
SOLIE, voor de oostzijde. Behalve vrije woning genieten de bewoonsters, 
uit de opbrengst van eenige vaste goederen, jaarlijks eene hoeveelheid 
turf, en alleen de westzijde eenige geldelijke uitkeering. Het beheer 
daarvan is thans opgedragen aan den Heer J. RIENSTRA. 
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de bejaarde eti kinderlooze echtelieden MARCELIS GQVERTS 

en MATKE MARCÜS. Hij was tusschen de jaren 1651 en 
1654, als Bouwmeester, lid van den Magistraat, gelijk 
later van de Vroedschap; ook was hij van 1650 tot 
1658 Voogd van het Old Burger-Weeshuis. Hij stierf in 
1660, en werd den 9 December bij de Oldehoof begra
ven. Zijne vrouw volgde hem den 9 Maart 1664 derwaarts. 

Het was bij eene beschikking van den 16 Augustus 
1659, dat zij te kennen gaven, in den vorigen jare be
gonnen te zijn met de volbrenging van een lang gevoed 
voornemen, om een zeker getal kamers te doen bou
wen , ten einde door weduwen en andere vrouwen kos
teloos bewoond te worden. Zij begeerden voorts, dat 
die twintig woningen met waschhuis en Voogdenkamer bij 
voortduring tot dit weldadig einde zouden strekken, en 
dat dit gesticht bestuurd zou worden door de tijdelijke Dia
kenen der Waterlandsche Doopsgezinde Gemeente te Leeu
warden , die, uit de huur van een stuk lands bij de Leije, 
aan de bewoonsters jaarlijks eene geldelijke uitkeering zou
den doen en het huis onderhouden. Ongeveer honderd ja
ren later ontving het gesticht verschillende legaten, en 
daar onder een van den Voogd DIRK ZEPER, overleden 
den 2 September 1765, ten gevolge waarvan de gebou
wen vernieuwd werden, en boven de nette, met beeld
houwwerk versierde, poort het volgende opschrift, bo
ven en beneden de wapens der stichters, geplaatst werd: 

MARCELIS GASTHUIS 

HERBOUWD 

MDCCLXVI 

ANNO 1658. 
Die Rijck is erw zijn Goed aan Weduwen en Wezen, 
Zo word hij na zijn Dood bij God en Menschen presen. 

MARCELLIS GOVERTS en MAiaA d' Echte Vrouw, 
Verbonden thienmael vijf en twee Jaer door de Trouw, 

Gaen stichten God ter eer de Vrouwen tot een wooning 
Dit Huis; wij wenschen haer in 't Eeuwigh de Belooning. (*). 

(*) Een vers van D°. KLAAS TKJLEB, op de milde gift van den Heer ZE
PER, wordt gevonden in FERWERDA'S Hanig-bye, III 24. 
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Nog werden er in het laatst dezer eeuw door de ech
telieden HARKE REIJNERS en DOUTJEN HEERRES vijf wonin
gen gesticht in de Bolswardersteeg, in het Ruiterskwar
tier, om bewoond te worden door oude vrouwen, aan 
wie tevens uit de huur van 5 pondematen en 4 einzen 
lands, in de nabijheid dezer stad gelegen, jaarlijks eene 
uitreiking van turf werd besproken. Deze woningen be
staan nog onder den naam van de Bolswarder Kamers. 
Zij worden bestuurd door een Administrator, welke se
dert lang door het Provinciaal Hof benoemd werd. 

Deze zijn de weinige bijzonderheden, welke wij om
trent deze gestichten, die voor vele bejaarde en behoef
tige vrouwen van zoo hoog belang zyn, kunnen mededeelen. 

BEBOUWING VAN SOMMIGE NOG ONBETIMIUERDE 
OORDEN DER STAD . 

16. Het Hoekster Kerkhof. 

Bij de toeneming in welvaart en bevolking werd de 
schaarschheid van huizen en de daaruit voortgevloeide 
hooge huurprijzen der woningen, inzonderheid voor den 
handwerksstand, zoo drukkend gevoeld, dat de Magis
traat herhaalde pogingen deed, om den ijver tot het 
aanbouwen van huizen op ledigen grond aan te moedi
gen. Bij elke gelegenheid stond dezelve daarom volgaarne 
gronden ter bebouwing af, dewijl men duidelijk kon 
bespeuren, dat gebrek aan huizen en erven b i n n e n 
de Stad het uitzetten van de b u i t e n-buurten of voor
steden , tot schade der stad en der gilden, ten gevolge had. 

Reeds lang was er inbreuk gemaakt op het stedelijk 
regt op den grond van het ruime Hoekster Kerkhof, 
dewijl verschillende personen huizen en kasten tegen en 
bij de voormalige kerk aangebouwd hadden. In den 
jare 1638 werd de Magistraat te rade, in dit oord meer 
bepaald gronden tot erven uit te geven, en een meer 
geregelden aanbouw, zoowel aan de Voorstreek als 
achter de kerk, te bevorderen. Dit geschiedde met 
gunstig gevolg, en werden er toen en vervolgens in 



HET I1QEKSTER KERKHOF. 129 

de jaren 1644, 1646, 1659, 1675 enz. erven verpacht, 
en rooijing verleend tot het bouwen van onderscheidene 
woningen, stallen, werkplaatsen enz. Buiten de vijf 
koopmanshuizen aan de Binnengracht, ter wederzijden 
van de kerk, werd er alzoo van lieverlede het aanzijn 
gegeven aan de breede straat, welke den naam van het 
Hoekster Kerkhof bleef dragen, en die in 1691 voor 
het eerst met keijen bestraat werd; vervolgens daarne
vens aan de Groote en Kleine Kogchelschans, waarvan wij 
den oorsprong des naams reeds vroeger behandeld hebben 
(I, 339); en daarna aan de dwarsstraat achter de kerk, 
in welke de naam van Catharinaburen bewaard bleef, 
gelijk dezelve, met het jaartal 1762 voorzien, nog ge
vonden wordt, in steen gehouwen, tegen een der hui
zen , welke het laatst ter bebouwing zijn toegestaan. 

17. Set Sint Jobs-leen en de Boterkoek. 

Aan den tegenovergestelden hoek der stad, welke, 
naar eenige verspreide koestallen en melkerijen, den 
naam van Butterhorne of Boterkoek had bekomen, was 
lang eene ruime uitgestrektheid gronds, grootendeels aan 
de vroegere kerk van Oldehove en het St. Jobs-leen toe-
behoorende, onbetimmerd blijven liggen. Een groot ge
deelte van den hof, welke het St. Jobs-Prebende- of 
Priestershuis, staande nevens de Heer-Ivobrug, ter oost
en westzijde omgaf, werd ten jare 1645 verpacht, en 
van den Doelen tot nevens het kerkhof met 21 woningen 
bebouwd, welke buurt den naam des eigenaars vanden 
grond, het St. Jobs-leen, bleef dragen (*). In 1674 
kocht de Stad het bouwvallige Priestershuis voor den 
prijs der oude steenen, waarna het , in de rigting der 
overige huizen, door andere woningen is vervangen. 

Tusschen deze nieuwe huizen en den Doeletuin liep 

(*) Blijkens stukken, nog in 't Archief van het Leen berustende, en 
mij door den Heer Mr. w. w. BUIIA welwillend ten gebruike toegestaan, 
De standplaats van dat Priestershuis is op de kaarten in EMMIUS, WISSEMIUS 
en SCHOTANUS duidelijk zigtbaar. Het leen geniet nog heden wegen*, 
de/en afstand jaarlijks eene niet onaaii7ienlijke som aan grondpncTiîen, 

J], ' 9 



1 3 0 GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING VAN LEEUWARDLN. 

destijds eene smalle sloot of waterlozing naar het wes
ten, waar zij eene zuidelijke kromming aannam. Dit 
onbevaarbare water, de F l i t s genoemd, dat aan beide 
zijden met geen ander stroomend water gemeenschap 
had, werd in 1655 op bevel der Regering voor het 
grootste gedeelte gedempt, zoodat het enkel als scheiding 
tussehen den Doeletuin en de erven van het St. Jobsleen 
bleef bestaan. Van nu af was de gelegenheid tot verde
ren aanbouw in den Boterkoek gunstiger, gelijk dan ook 
in 1661 aan één persoon honderd voeten gronds wer
den gegund ter volbrenging van zijn voornemen, om 
daarop arbeiderswoningen te bouwen. Dit voorbeeld 
spoorde ook anderen aan, die nu van tijd tot tijd , door aan-
bouwing langs het water, de rij huizen in eene weste
lijke strekking vervolgden. Daar tussehen werd eene 
vrij breede straat of zoogenaamde Opgang naar den wal 
gerooid, waar nevens eene brug tot op het Kerkhof werd 
gelegd. Ook aan het einde bleef er een dergelijke op
gang bestaan, welke later door aan- en overbouwing 
eene kromme rigting vet kreeg. Deze westelijke hoek 
bekwam eerlang, onzeker uit welke oorzaak, den naam 
van het Brandje-kloosier, en de slop daarnevens dien 
van de Korsthijterssleeg. Dat deze buurten eerst tot 
verblijven van de schamele gemeente verstrekten, kon 
haar niet tot oneer gerekend worden; maar dat hier 
weldra een aantal zoogenoemde kwartieien, slaapplaat
sen of »logisen voor reisende bedelaers en vreemde va-
» gabonden" gehouden werden, dit verschafte den Magis
traat vele onaangename bemoeijingen, om 's Lands Ordon
nantie op dat stuk te handhaven, en deze uit te roeijen. 

Tol de toegestane gionden behoorde ook eene ledige 
plaats, achter deze buurt, aan de helling van den wal, 
welke in 1670 aan » JACOB de Jode met syn familie ende 
» een neef van Collum tot een Begraffenisse" ten gebruike 
werd afgestaan. Hoewel de Regering later herhaalde 
bevelen gaf, om het toenemend getal Israëliten te weren, 
ja zelfs uit de stad te drijven, zoo deelden deze en en
kele andere Joodsche familiën zoodanig in hare gunst, 
dat haar in 1712 weid toegestaan, deze Begraafplaats 
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met een ringmuur te mogen afschutten. In 1739, toen 
hier reeds eene Israëlitische gemeente opgerigt was,vei-
kreeg deze verlof, om die Begraafplaats met 28 voeten 
gronds te vergrooten, gelijk haar in 1760 nog 16 voeten 
en in 1771 nogmaals eene uitbreiding van deze plek, 
tot wederopzeggens toe, werd vergund. 

Een andere, zeer enge opgang naar den wal, ter 
oostzijde van deze begraafplaats, welke, naar de in 
steen gehouwen afbeelding van eene koe of kalf in den 
gevel van een der huizen, den naam van Kalvergloppe 
draagt, werd echter, even als het later dus genoemde 
Oranje-klooster, niet in dit tijdvak, maar eerst in 1743 , 
1750 en 1780 ter bebouwing afgestaan. 

18. Haahmaburen, de Dienaars-trans enz. 

Niettegenstaande de Stedelijke Regering haar regt om
trent de onschendbaarheid der stads wallen immer met 
kracht handhaafde, bevestigen toch de bijgebragte be
wijzen genoegzaam, dat zij gaarne een gedeelte der ves
ten opofferde, wanneer het tot noodzakelijke uitbreiding 
en meerdere bebouwing van deze aanwassende stad kon 
strekken. Bij elke vergunning bepaalde zij echter naauw-
keurig, dat zij zich het regt voorbehield, om, bij on-
verhoopten nood, op het genot van dien afgestanen 
grond weder aanspraak te maken. Een nieuw bewijs 
daarvan gaf zij ten jare 1687. Bij de uitgifte van de 
ledige gronden, welke vroeger tot het Blokhuis en het 
Graauw Munneke-Appelhof behoord hadden, had het 
Bestuur voor goed aangezien, dat er twee Korenmolens 
en drie kleine woningen gebouwd waren tegen den wal, 
aan de oostzijde van de Keizersgracht. Maar toen later, 
bij de versterking van de stad , de regten van den wal 
meer dan vroeger in acht genomen werden, was het 
genot van die toelating opgezegd, en waren die plaatsen 
geheel ontruimd geworden. Nadat er dertig rustige jaren 
verloopen waren, zag men er in 1650 geen gevaar in, om 
ruim 18 voeten gronds aldaar, b(j de Oosterstraatsbrug, 
ter bebouwing af te slaan. In 1658 stond men ook 

9* 
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een dergelijk verzoek om eene gelijke ruimte toe, hoe
wel de bepaling van ter bede en grondpacht naauwlet-
tend in het oog werd gehouden. Ook keurde men in 
1664 goed, dat er nevens den trap naar den wal, ach
ter het Droëvendal, een groot en lang gebouw toteene 
Jeneverstokerij gebouwd werd. In het genoemde jaar 
1687 schijnt er evenwel nog zoo veel gebrek aan wo
ningen bestaan te hebben, dat DÜCO TIMENS, Mr. Metse
laar, toestemming verzocht en gereedelijk verkreeg: 
» omrae aen des Stadts Bolwerck, noordwaerts de holten 
» brugge bij Haeckma Buren, te mogen bouwen vier ka-
»mers onder een lang dack, yder op de breedte en 
»lenghte van 15 à 16 voet; suilende in de voet van 
»des Stadts Bolwerck. enige uytgravinge mogen doen, 
»waertegens hij de wal met holten stalten op nieuw 
»sal maken en onderholden; alsmede de passage voor 
»de kamers behoorlick met klinckerts op de kant ofte 
»balstenen bevloeren." Op bijna gelijke voorwaarden 
werd hem eenige dagen later nog al den grond tot aan 
de stokerij ter noordzijde, benevens nog 51 voet aan 
de linker- en 12 voet aan de regterzijde van de brug 
en den trap naar den wal, nevens de Oosterstraat, ter 
bebouwing gegund. 

Deze verleende gunst moedigde ten zelfden tijde de 
Houtkoopers GOSSUINUS HERINGA en HENDRICK SLDTTERMAN 

aan, om insgelijks van den Magistraat de lengte van 
132 voeten gronds, »tot aenbouw van nieuwe wonin-
»gen op Haeckma-buvren," te verzoeken. Ook zij 
verkregen daartoe vergunning, en zoo ontstond er 
binnen een jaar tijds hier eene rij woningen, welke aan 
deze gracht een goed voorkomen gaf. De eerst genoemde 
ondernemer schijnt meer moed in het uitzigt op voor
deel van dezen aanbouw gehad te hebben, dan som
mige menschen, die hij voor zijne benijders hield, hem 
durfden voorspellen. Daarom vond hij goed, in den 
muur van de middelste der door hem gebouwde wo
ningen een gedenksteen te plaatsen, waarin hij het 
volgende curieuse vers, tot spijt van al zijne haters, 
ter eeuwige memorie liet beitelen: 
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D. T. 31. M. 
(beteekende: DUCO TiMEliS, Mr. Metselaar) 
Om Profyt dat is Myn Ogemerk, 
Daerom ik hier so vlitig werck. 
Ghy haters en Nyders dit moet ghy sten, 
Als Godt het my gunt salt wel geschien. 

Ânno 1687. 
Door den aanbouw van acht woningen voor de Ge-

regtsdienaars van het Hof van Justitie, waardoor in 
1698 en 1699 de Dienaars-trans, ter oostzijde van het 
Lands Tucht- en Werkhuis, het aanzijn verkreeg, en 
later door het bouwen van eenige woningen daar achter, 
boven op den wal, waaraan de naam van het Bosch 
eigen werd, bekwam die buurt aan deze zijde der stad 
hare latere lengte. 

Wij zouden te uitvoerig worden, wanneer wij nu nog 
al de huissteden wilden vermelden, welke tot wonin
gen, loodsen, stallen, lijnbanen enz. in verschillende 
tijden en op verspreide plaatsen, op en tegen den wal 
en elders werden bebouwd. Wij voegen hier ten slotte 
enkel bij, dat er in 1698 aan drie onderscheidene personen 
te zamen 164 voeten gronds in de lengte bij den Ja-
kobijner- of Wabbe-Wisses-dwinger tot timmering van 
woningen werden gegund. Voorts weten wij, dat er 
in 1673 elf wind-korenmolens aan of bij de stad waren, 
waarbij in 1699 door JAN POPPES nog een Pelmolen in de 
Galgefenne aan de Harlingervaart werd gebouwd, welke 
later door IPE CATS in een Oliemolen is veranderd. 

STEDELIJKE WERKEN , TOT VERBETERING EK 

VERSIERING VAN DE STA». 

Bij het genot van vrede en welvaart, die het grootste 
gedeelte van dit tijdvak kenmerkten, waren vele bur
gers in staat, hunne woonhuizen te verbeteren en te 
verfraaij en, en door het bouwen van nieuwe woningen tot 
de uitbreiding der stad bij te dragen. Intusschen ver
zuimde de Stedelijke Overheid ook geene gelegenheid, 
om het uiterlijk voorkomen der stad te verbeteren, en 
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het gemak en voordeel der burgers te bevorderen. Wel 
strekten deze pogingen zich tot geene zoo groote onder
nemingen uit, als welke wij in de eerste helft dezer 
eeuw zagen tot stand brengen; doch juist daardoor 
waren er toen vele verbeteringen van ondergeschikt be
lang achterwege gebleven, waarvan de uitvoering aan 
een volgend geslacht was overgelaten. 

19. De Nieuwe Waterpoort bij de Oldehoqf. 1661. 

Onder die verbeteringen was er eene, door welke 
eindelijk aan de herhaalde klagteu en voorstellen van 
vele burgers werd gehoor gegeven. Zij bestond in het 
doorgraven van den Stadswal bij de Oldehoof, en het 
leggen van een steenen gewelf of boog in denzelven, 
ter bekoming van eene uitwatering en doorvaart aan de 
noordwestzijde der stad. De naauwe en gedeeltelijk over-
bouwde sloot toch, welke, ter lengte van 38 roeden, uit 
den hoek der Oudegracht (benoorden Aed Levwerd), 
achter de huizen der Groote Kerkstraat westwaarts liep, 
en veelal het Oud Kanaal naar den Boterhoek werd ge
noemd, strekte niet verder dan tot nagenoeg de helft van 
het Oldehoofster Kerkhof. Zij had dus aan die zijde geene 
gemeenschap met eenig sti oomend water. De klagt der 
bewoners van deze nieuwe buurt en van vele huizen 
der Groote Kerkstraat, over de onzuiverheid en het on
gemak, welke daarin waren gelegen, ging gepaard met 
het verzoek , om, door de verlenging van dit kanaal en 
eene doorgraving van den wal, in dit gebrek te voorzien. 
Ook de Stadhouder ondersteunde, in het belang der aan 
dit water gelegene Vorstelijke stallen dit aanzoek, en 
bood zelfs eene bijdrage van 500 Gld. daartoe aan. Zoo 
veel aandrang kon de Regering niet wederstaan: zij be
sloot in 1661 tot deze verbetering, welke nog in dit 
zelfde jaar tot stand kwam. Gelijktijdig werd nu langs 
de noordzijde van het Keikhof, voor de helft, een stee
nen wal uit het water opgetrokken, welke in 1676 
voor de andere helft werd afgewerkt; terwijl het overig 
gedeelte der sloot met houten schoeiwallen werd opgezet-
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Bij de uitkomst bleek dit werk volkomen aan de ver
wachting te beantwoorden. Tot het vinden van de 
kosten, welke voor de doorgraving en het metselwerk 
der hooge waterpoort en wal 7520 Gld. en voor het 
houtwerk 990 Gld. bedroegen, werd er eene belasting 
van twee Gld. op elk der graven van het Oldehoofster 
Kerkhof gelegd. 

20. Versterking van de Stads Vesten in 1672. 

Sedert de vernieuwing van de verdedigingswerken dei-
stad, omstreeks den jare 1620, bestond er hier weinig 
vrees voor vijandelijke aanvallen, en allerminst was dit 
het geval na het sluiten van den vrede van Munster. 
Eerst in 1665, bij den oorlog met Engeland, scheen 
men een aanval op de Friesche kust te vreezen, en 
werden de wallen met meerdere batterijen versterkt. 
Maar grooter gevaar dreigde eerlang, toen Engeland en 
Frankrijk met hunne bondgenooten den ondergang van 
Nederland hadden besloten, en hunne vloot en legers 
den vaderlandschen grond te land en ter zee aanvielen. 

Nadat in 1670 de land- en waterpoorten met nieuwe 
wachthuizen versterkt waren, gaven de Gedeputeerde 
Staten in 1671 last, om Leeuwarden in staat van beleg te 
brengen, al de vestingwerken te versterken, en de hui
zen en tuinen builen de stad af te breken en te slech
ten. In den herfst van dat jaar benoemde de Magis
traat dan ook. Gecommitteerden uit zijn midden, om, 
zoo veel mogelijk en noodig, aan dien last te voldoen, 
het Ammunitiehuis van kruid en wapenen te voorzien, 
en een plan te ontwerpen van de wijze, waarop de stads 
vesten in weerbaren staat gebragt en verbeterd konden 
worden. Terwijl intusschen het gevaar klom, besloot 
de Regering den 24 Januarij 1672, »om van de Heeren 
»Staten deser Provincie te versoeeken, dat Leeuwerden 
»bij deese conjuncture van tjden tot costen van' t Landt 
»mach worden gefortifîceert." Hierop antwoordden de 
Staten, dat zij daarvan gaarne eerst eene begrooting van 
kosten zouden wenschen te ontvangen, alvoiens hierop 
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te besluiten. Spoedig werd hieraan voldaan, doordien 
de vermelde Gecommitteerden, »onder voorlichting van 
» andere ingenieurs ende personen, hen des verstaende," 
een ontwerp van versterking inleverden, waarbij de vol
tooiing van de vroeger achterwege gebleven werken 
werd voorgesteld, en volgens hetwelk de stad aan de 
zuidoostzijde moest beveiligd worden met een »dubbeld 
»Hornwerck over de Pynigtoorn (in den hoek van den 
» Grachtswal), ende een Ravelyn by de Tuynsterpoort; 
»welke wercken, met 't graven der grachten ende 't 
»maacken der bolwercken met behoorlycke flancken, 
»opsetten van sooden, met de bruggen over de grach-
»ten en het landt daer toe nodich gebruyckt te werden, 
»nae reeckeninghe souden comen te costen 75 à 76,000 
» Car. Gld." 

Het is waar, deze som was zeer hoog. Geen wonder 
dus, dat de Staten lang aarzelden, aan het verzoek van 
den Magistraat te voldoen, om het ontwerp in dezer 
voege te mogen uitvoeren. Op deszelfs dringende be
den stonden zij dan eindelijk den 25 Mei 1672 der stad 
Leeuwarden onder anderen eene som van 24,000 Gld. 
tot versterking van hare verdedigingswerken toe. Indien 
de stad niet gelijktijdig zoo groote kosten had moeten 
besteden ter verzorging van hare weerbare burgers, die 
ter verdediging van de grenzen des lands waren uitgetrok
ken , — wehigt zou zij besloten hebbeu, het ontbrekende 
uit eigene middelen aan te vullen, ten einde het groote 
plan te volbrengen. Nu kon en mogl zij dit niet doen. 
Zij was verpligt, zich met de verleende hulp nu enkel 
te bepalen tot het verzwaren, verhoogen en verbeteren 
van hare wallen en bolwerken met derzelver borstwe-
lingen. In de maand Julij werd hiermede een aanvang 
gemaakt, en het werk in Augustus daaraanvolgende 
vooitgezet, met een ijver en onder zulke strenge bepa
lingen , als aan het belang der zaak geëvenredigd waren. 
Want onder het opzigt van een aantal Gecommitteerden 
uit de Vroedschap en de Bevelhebbers der stad, en 
onder het bestuur van zestien werkbazen van aardwer-
ken. ai beidden nu dagelijks een giool getal burgers en 
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inwoners aan het verhoogen en verbreeden der vesten, 
om deze »in postuer van defensie" te brengen. Niemand, 
van welken stand ook, zelfs geene vrouwen, werden 
van de medewerking uitgezonderd, hoewel ieder voor 
zich een plaatsvervanger kon stellen. Te vijf uur in 
den morgen riep de trom van den burgertamboer ieder 
espel op zijne beurt aan het werk, hetwelk onafgebro
ken voortduurde tot 's avonds zes uur. Ieder afwezige 
arbeider verbeurde 24 stuivers, en elk nalatige Gecom
mitteerde een halve dukaton voor ieder dag. Niemand 
werd het veroorloofd, daarbij ledig te staan kijken, daar 
ieder, zelfs kinderen, naar zijn vermogen tot den arbeid 
moest bijdragen. Nadat van de wijze van aanleg op 
den Wirdumer-dwinger eene proeve was genomen, be
gon men met het werk op den Hoekster-dwinger, en 
ging zoo zuidwaarts voort, met de zon om. Op den 
ganschen wal en op alle bastions werd de borstwering ter 
hoogte van zes voeten met zooden opgezet. Hiertoe 
kreeg de Grietman van Leeuwarderadeel van de Staten 
in last, al zijne ingezetenen te bevelen, om de burgers 
van Leeuwarden, met het aanbrengen van zooden tot het 
opmaken van de wallen der stad, van dienst te zijn. 

Terwijl gelijktijdig op kosten van den Lande, ter be
veiliging der stad, twee vierkante schansen of redouten 
(welke de namen van HENDRIK CASIMIR en ALBERTINE AG-

NES ontvingen) vóór de brug tusschen de Groote en 
Kleine Wielen aan den Zwarteweg werden aangelegd, — 
rustte de ijverige Magistraat niet, voor al het mogelijke 
was aangewend, om de stad in houwbaren staat te 
brengen. In het volgende voorjaar scheen men de 
sterkte der vesten nog te wantrouwen, dewijl er, bij het 
verblijf van Graaf JOAN MAÜRITS van Nassau in deze 
stad, den 2 Mei Gecommitteerden benoemd werden, om 
hem »te begroeten ende te versoecken, dat SynVurste-
y> lycke Genade belieue de moeyte niet te ontreeken, 
» om de Stadts wallen te visiteren, ende aen te wysen, 
» op wat wyse de selue verder in defensie souden conen 
» w ord en gebra ch t." 

Aangezien er op dit bezoek geene verdere werkzaam-
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heden aan de vesten gevolgd zijn, mogen wij vertrou
wen, dat de bestaande werken de goedkeuring van den 
Vorst hebben mogen verwerven. Ook vervolgens is" er, 
in eene lange leeks van jaren, behalve het gewone on
derhoud, geene verandering aan de verdedigingswei ken 
der stad geschied. Friesland toch leed van al de Ne-
derlandsche provinciën, in 1672, én door zijne afgele
genheid, én door zijne krijgshaftige houding tot afkee
ring van den vijand , het minst van de woede der 
vijandelijke benden, die bijna het gansche land vero
verden en overstroomden ; en met den jare 1673 week ook 
weldra het gevaar, ten gevolge van den gunstigen uitslag, 
waarmede de Nederlandsche wapenen gezegend werden : — 
een gevaar, dat gelijktijdig niet weinig vergroot werd 
door de binnenlandsche onlusten tusschen de Friesche 
Overheden en burgers , zoodat er zelfs onder hen » een 
» formeel dessein, tot overrompelinge der Stad Leeuwar-
»den voor handen was". (Charterboek, V 927.) 

21. Beplanting en Bewalling van het Zaailand en 
het Ruiterskwartier. 

In weerwil van de bevelen der Hooge Overheid, en 
van den staat van verdediging, waarin de stad gesteld 
was, warende huizen en hoven, b u i t e n de wallen ge
legen, niet verstoord geworden. Zij bleven bestaan, en 
namen van lieverlede meer toe. Ook dáárom scheen de 
Magistraat afgezien te hebben van het vroegere plan, 
om de groote ruimte ter wederzijden der Oudegracht in 
het Zaailand en het Ruiterskwartier met huizen te be
bouwen. Sedert lang lag die onbestrate en onbeplante 
uitgestrektheid gronds er zeer verwilderd heen, en scho
ten de hellende zijden telkens de Oudegracht in. Dit 
water was dus met den tijd voor de schepen even on
bevaarbaar- als de wallen voor den opslag der buurten 
onbruikbaar geworden. Ten einde de verbetering daar
van en tevens de verfraaijing van de stad te bevorde
ren, deden eenige eigenaars en bewoners van huizen 
aldaar in 1686 aan den Magistiaat het voorstel: dat zij 
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genegen waren, om deze gracht met houten wallen te 
beschoeijen, wanneer de Regering op zich wilde nemen, 
de gracht bevaarbaar te maken en Ie houden, en de 
daar nevens liggende gronden te effenen, met schelpen 
te bevloeren en met boomen te beplanten, ten einde in 
den vervolge tot eene wandelplaats geschikt te zijn. 

Dit voorstel viel wel in den geest van het toenmalig 
Bestuur: want, daar het besluit van den jare 1647, om 
den nieuwen havenswal, gelijk men het noemde, te 
bevloeren, onuitgevoerd was gebleven, zoo was echter 
het oostelijk gedeelte, nabij de Wirdumerpoort, dat 
reeds vroeger bewald was, in 1667 in aanmerking ge
komen, om tot eene Paardemarkt geëffend en ingerigt 
te worden. De Magistraat vond dus goed, het genoemde 
voorstel te beamen, en met de belanghebbenden eene 
overeenkomst aan te gaan, waarin de wederzijdsche 
verpligtingen naauwkeurig werden omschreven. Vermits 
evenwel niet alle eigenaars Van huizen in deze buurten 
hierin betrokken-, en sommige zelfs onwillig waren, hierin 
te deelen, zoo zond het Bestuur gezegde Acte aan 
Gedeputeerde Staten, die deze overeenkomst goedkeur
den, en tevens de onwillige eigenaars bevolen, daarin 
deel te nemen, door de wallen voor hunne huizen gereed 
te maken en te onderhouden. 

Inmiddels was van stadswege reeds een aanvang gemaakt, 
om, met behulp van de soldaten, hier destijds in gar
nizoen liggende, de bijna toegeslibde gracht uit te die
pen. Van de 2280 voeten lengte der wallen had de 
stad 410 voeten, nevens stedelijken grond, voor hare 
rekening moeten nemen. De Magistraat gaf nu eerst een 
voorbeeld aan anderen, door het maken van dat aandeel 
te besjjoedigen, en door te bevorderen, dat de bestaande 
brug, ongeveer in het midden liggende, vervangen werd 
door eene nevens de Oude Doelesteeg en eene nevens 
de Hoedemakerssteeg. Zonder verhindering werden nu 
ook de overige wallen in dit en in het volgende jaar, 
1687, voltooid. Meer vertraging leed de beplanting, 
met welke men, wegens gebiek aan boomen, niet gereed 
kon komen. Hierom werd de Bouwmeester JOHÂN VAN 
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ARSSEN nog den 14 November 1688 »gecommitteerd, 
»omme sich ter eerster gelegenheyt te transporteren na 
» Uytrecht, ende aldaer intekopen sooveel Lindebomen, 
»als tot beplantinge van twee regels, van de Hoogh-
»huystersteegh tot aen de Molenaersbrugge bij het 
»Klein Schaveneck ; mitsgaders voor een regel, van de 
» Wirdummerpoort tot aen voors. steegh, na de wal-cant, 
»nodigh sullen wesen; benevens nogh twee regels dito 
» bomen in 't Zaylandt, van de Pannebakkerie aff oostwarts 
»aen,soo verre als kan geschieden." Aan dezen last werd 
naar behooren voldaan, en de boomen in Januari) des 
volgenden jaars geplant. De kosten daarvan bedroegen 
gezamenlijk 300 Gld. Daarenboven werden zij door 
houten kokers voor beschadiging beveiligd; het met 
schelpen overdekte wandelpad tusschen de lanen door 
houten leuningen van de straat afgescheiden, en de 
ruimte, van de lanen tot de huizen, in 1690, in het 
Ruiterskwartier bestraat en in het Zaailand bepuind. 

Door al deze verrigtingen werd dit oord in een fraaije 
wandelplaats en in nette buurten herschapen. Het oostelijk 
gedeelte, nabij de Wirdumerpoort, werd daarna, in 
1697, door het slaan van palen in den grond, tot het 
houden van eene Veemarkt ingerigt, zoodat de breed-
zijde der Nieuwestad hiervan ontlast werd. Dit gaf 
aanleiding, dat de Regering langs deze aanzienlijke 
gracht boomen liet planten, welk voorbeeld ook langs 
andere grachten gevolgd werd, en mede niet weinig 
tot versiering der stad bijdroeg. 

22. Pijpen en Bruggen. 

Bij de vermelding van de middelen, welke achtervol-
gens hebben bijgedragen, om het uitwendig aanzien van 
de verschillende deelen dezer stad te verbeteren , valt het 
zeer moeijelijk te onderscheiden, welke bijzonderheden 
al of niet de moeite waardig zijn te vernielden. De 
deelen staan echter in zoo naauw verband tot het ge
heel, en kleinigheden hebben zoo dikwijls belangrijke 
«evolgen, dat men het ons len goede gelieve te houden. 
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wanneer wij somtijds schijnbaar weinig beteekenende 
bijzonderheden mogten mededeelen. Dit geldt inzon
derheid het tegenwoordig onderwerp. Wij zullen wel 
niet van elke vernieuwing of verbetering van de brug
gen en bogen der stad gewagen, maai dienen toch het 
volgende , ten aanzien der hoofdveranderingen, te ver
melden. In 1693 werd de brug nevens de Waag in 
eene valbrug met kettingen veranderd, waardoor zij den 
naam van de Kettingbrug bekwam , nadat de Waagsbrug 
(thans verkeerdelijk met laatst genoemden naam bestem
peld) in 1655 acht voeten westelijker verplaatst en ver
nieuwd was. Be burebrug op de Nieuwestad (tusschen 
de Lange- en de Nieuwepijp) Roukemapijp geheeten, 
werd in 1695 als overtollig weggeruimd. Dit was in 
1664 mede het geval met de brug op het Schavernek, 
in 1682 met de brug voor het Stads-Timmerhuis op de 
Keizersgracht, en in 1687 met de Koebrug op het Schoen-
makersperk. Door het wegnemen van deze laatste werd 
het zuidwestelijk gedeelte der Nieuweburen een zooge
noemd Keerweer, dewijl ook de doorgang achter het 
Nieuwe Stads-Weeshuis langs in 1676 door het plaatsen 
van eene stakketting was belet geworden (*). 

Veel droeg de Overheid tot versiering van de steenen 
bogen bij, door de bepalingen van den jare 1674, dat 
al de gemetselde borstweringen of rollagen op de pijpen 
zouden vervangen worden door lagere blaauw-steenen 
deklijsten, waarop ijzeren Leuningen zouden gesteld wor
den. In het gemelde jaar werd met deze verfraaijing 
op de Amelandspijp, als proeve, een aanvang gemaakt. 
Zij scheen zoo wèl te bevallen, dat nu vervolgens, naar 
gelang de stedelijke kas zulks gedoogde, om de vier of 
zes jaren een aantal dergelijke ijzeren stijlen en stangen 
voor eene of meer pijpen uit Holland werd ontboden. 

(*) Vele bruggen waren toenmaals, gelijk thans nog enkele, zooge-
noemde Burebnigyen, welke, ten gemakke der nevens liggende buurt 
gelegd, door haar gezamenlijk werden onderhouden. Van verschei
dene derzelve werd het onderhoud van tijd tot tijd afgekocht, en voor 
Stads rekening genomen, gelijk van de Hoogebrug op de Turfmarkt in 
1658, % au de Wnngshrngin 1886 enz. 
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De Vischmarkt en de Korfmakerspijp werden hiermede 
versierd in 1680, de Brol en de Keimpemapijp in 1687, 
de Waags- en de Langepijp in 1690, de Duco-Martena- en 
de Seigneuriepijp in 1695, en zoo verder achter volgens 
alle overige steenen en eenige houten bruggen der stad. 

Te dezer gelegenheid onderging de Brol nog deze ver
andering , dat het vroeger beschrevene Bierdragers Wacht
huis in 1684 verkocht en afgebroken werd, en dat de 
hardsteenen Kaak of Pronkpaal, daar tegenover, in 
1685 weggeruimd-, en nevens het Stadshuis weder 
opgezet werd (*). Hierdoor was de Brol een veel 
ruimer brugplein geworden. In 1688 werd ook de 
gracht vóór de nieuwe Hoofdwacht tot een plein over-
wulfd. Negen jaar later, in 1697, werd ook de Visch
markt veel verbeterd en overdekt, dat is, met twee 
getimmerten of op stijlen rustende daken voorzien, waar
door de geschiktheid van deze marktplaats niet weinig 
werd bevorderd. 

23. Verbetering van de Straten, 

Zoo er in deze stad eene zaak was, welke te allen 
tijde door de burgers zelve verwaarloosd werd, dan was 
het de bevloering van de Straten voor hunne huizen, 
dewijl het onderhoud daarvan door iederen eigenaar 
zelven moest worden bezorgd en gehoed. Wel beijverde 
de Policie van Straten en Wallen zich bestendig, om 
de nalatigen te doen aanzeggen, om in de gebreken 
hunner bestrating te voorzien; doch hieraan werd niet 
altijd, of soms zeer gebrekkig voldaan. 33e tijd was 
nog niet gekomen, dat de Magistraat, door een even 
kraehtigen maatregel, als waardoor vroeger de bewalling 
van steen was tot stand gekomen, het algemeen belang 
in eene zoo algemeen belangrijke zaak zoude voorgestaan 
hebben. Somtijds echter had de maatregel der Rege-

(*) De Kaak komt aldaar voor op de afbeelding van het Raadhuis in 
het 2e deel van den Tegenw. Staat van Friesland, en in het 5 e deel van 
het Schouwburg der Nederlanden. 
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ring een glimp van zoodanige handelwijze: want wan
neer er buitengewone veranderingen te dezen aanzien 
noodig waren, of wanneer de misbruiken zoo algemeen 
en groot waren, dat de herstelling geen uitstel leed, — 
dan beval zij, na voorafgaande aanzegging, de verbete
ring van de bestrating van gansche buurten, sloeg de 
som der kosten over elk der huizen om, en liet dit 
aandeel, met bedreiging van parate executie, invorderen. 
Het jaar 1662 gaf daarvan, onder meerdere, een voor
beeld , dewijl de St. Jakobsstraat en andere voorname 
buurten toen op dergelijke wijze uit ééne hand nieuw 
bevloerd-, en sommige straten met voetpaden vau ge
bakken steen verbeterd werden. 

Onder de bepaling van hetgeen tot verbetering van 
de Straten aangewend werd, verstaan wij echter meer 
dan enkel de bevloering of bestrating. In meer uitge-
strekten zin zouden wij daartoe alles kunnen betrekken, 
wat den uiterlijken toestand van de bijzondere deelen 
der stad betrof. Om nu niet te spreken van de her
haalde vermaningen, om vervallene huizen of gevels, 
welke eene buurt ontsierden, of die voor anderen scha
delijk konden worden, te herstellen, — moeten wij toch 
gewagen van zulke pogingen der Regering omtrent huizen 
of panden, welker wegruiming of verplaatsing den wel
stand eener buurt of straat bevorderlijk kon zijn. Bat 
hare herhaalde pogingen, ter wegueming van de zooge
naamde Kasten, welke de westelijke helft der Koning
straat ter wederzijden ontsierden, en die, gelijk de over
levering wil, oorspronkelijk tot schrijfvertrekjes van de 
Klerken der Raadsheeren van den Hove dienden, in 
1676 en vervolgens mislukten, schijnt aan bijzondere 
omstandigheden geweten te moeten worden. Toen het 
Bestuur in 1698 in de gelegenheid gesteld werd, eene 
derzelve van den beroemden Raadsheer ULRIK HÜBER voor 
75 Gld. te koopen, maakte het daarvan gaarne gebruik, 
en liet die dadelijk wegbreken. 

Even grooten hinder had de Magistraat van de huizen 
aan de noordzijde der Foxsteeg, tusschen de St. Jakobs-
en Hoogstraten. De stad bezat daarvan reeds een huis, 
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de Spelonke bijgenaamd, dat zij met oogmerk bouw
vallig worden-, en in 1682 afbreken liet. Daar naast 
stond eene »huizinge, de Signeurie genaamt, d' olde 
f> Hopman DIRK SIBRENS toebehorende." Ook dit werd 
vóór 1684 afgebroken, dewijl wij toen van »de plaats, 
»daar d' olde Signeurie gestaan heeft," vonden gewag 
gemaakt. Er bleven nu nog een paar huizen over, welke 
door Hellebardiers van den Stadhouder bewoond werden. 
De stad bekwam ook deze kort daarna in eigendom, 
en liet ze insgelijks afbreken. Hierdoor was de mis
stand , welke deze huizen, sedert den aanbouw van den 
Oranje-Eewal, veroorzaakten, weggeruimd. De ruimte , 
welke hierdoor was aangewonnen, werd deels bestraat, 
deels aan de eigenaars der huizen ter zuidzijde der voor
malige steeg afgestaan, om daarmede hunne panden te 
vergrooten. Dit geschiedde tot merkelijke versiering van 
deze buurt, dewijl hier drie aanzienlijke huizen gebouwd 
werden, in wier rigting in 1688 ook de Hoofdwacht 
opgetrokken werd. 

24. Invoering van de Straatverlichting. 

Nog eene zaak droeg destijds veel bij tot verbe
tering van de straten, wier zuivering der zorg van de 
»reinigers van Stadts vesten en publieke plaetsen" was 
aanbevolen. Wij bedoelen de Straatverlichting, welke 
men hier ter stede tot dusverre niet kende. Het was 
op den 13 September 1675, dat er aan den Magistraat 
een voorstel werd gedaan, en Gecommitteerden benoemd 
werden, »om haer gedachten te laten gaen, ofte oock 
»binnen dese stadt practicabel is, dat Lanteernen op 
»de straten werden gemaeckt." De zaak scheen zwaar-
wigtig te zijn, dewijl men zich langer dan twee jaren 
bezig hield met het inwinnen van narigten des wegens, 
en het zoeken naar fondsen, om de kosten daarvan te 
bestrijden. Eindelijk volgde op den 27 October 1679 
het besluit van den Raad, om deze stad, in navolging 
van de meeste steden in Holland, van Straatlantarens 
te voorzien. 
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Om zeker te gaan, werd »Mr. VAN TOLL, Blickslager 
»uyt 's Graven Hagé' herwaarts ontboden, ten einde 
van dezen modellen en inlichtingen te ontvangen. Deze 
hragt twee straatlantarens mede, en leidde den Magis
traat tevens een geschrift over, bevattende de orde op 
het aansteken en het verzorgen van de lantarens, volgens 
den voet, als reeds met goed gevolg in de Hofstad was 
ingevoerd. Men betaalde den man deze voorwerpen 
met 30 Gld., beschonk hem daarenboven voor zijne 
inlichtingen met 20 zilveren Dukatons, en ving 
daarop dadelijk aan, om het benoodigde getal lantarens 
en lampen hier te laten maken, en de vereischte ijzeren 
armen en houten palen, waarop zij geplaatst zouden wor
den, te bestellen, Eerlang werd er nu eene orde op 
het vullen en aansteken beraamd, en daartoe personen 
aangesteld. In Januarij 1680 waren de werkzaamheden 
zoo verre gevorderd, dat bij voorraad in de voornaamste 
buurten met de straatverlichting een aanvang gemaakt 
kon worden, waarna het overig gedeelte der stad wel
dra volgde. De vereischte kosten werden aanvankelijk 
betaald uit een bijzonder fonds der Regeringsleden 
(hier achter te vermelden); terwijl Gedeputeerde Staten 
aan de stad toestonden, om, tot onderhoud van deze 
inrigting, een halven stuiver belasting te heffen van 
ieder persoon, die bij avond in deze stad aankwam (*). 

Door de invoering van deze Straatverlichting, gelijk 
mede , omstreeks den zelfden tijd, van de Slang-Brand
spuiten, alsmede door de oprigting van de TVacht- of 
Ratelwacht, werd alzoo destijds eene belangrijke schrede 
gedaan ter verbetering van de algemeene veiligheid der 
burgers dezer stad. 

(*) Over de Geschiedenis van de Straatverlichting in het algemeen 
en de invoering daarvan in de voornaamste Steden heeft de Heer DARIRGS 
te Antwerpen eene belangrijke Verhandeling geschreven, welke ge
plaatst is in het Belgisch Museum, van wijlen Dr, J. F. WII.IEMS, Gent, 
1841,328. 

II 10 
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25. Vernieuwing van het Klokkespel of Carillon 
van den Nieuwetoren. 

Tot dusverre zijn wij weinig in de gelegenheid geweest, 
yan gebouwen of inrigtingen te spreken, welke bepaaldelijk 
tot weelde, genot of uitspanning bestemd waren. Onze 
eenvoudige vaderen kenden geene Schouwburgen, Dans
en Concertzalen, Sociëteiten, Casino's enz., welke thans 
de meeste steden tot sieraad verstrekken. Hunne gezellige 
vreugde werd meest b i n n e n hunne eigene woningen 
genoten; en dat zij zich, ook buiten openbare verma
kelijkheden, in hunne sombere huizen uitmuntend kon
den vermaken, daarvoor zijn menigvuldige bewijzen aan
wezig (*). 

Het is echter tot heden niet uitgemaakt, of het enkel 
aan de zucht tot verfraaijing van deze stad, dan weî 
aan de verfijning van den muzikaîen smaak was toe te 
schrijven, dat de Magistraat in 1679 zoo gereedelijk 
gehoor gaf aan het voorstel van den Stads Organist en 
Klokkenist EGBERT HAVERCAMP , om het oude en, in zijne 
ooren, wanklankige klokkespel van den Nieuwetoren, 
uit dertien klokken bestaande, te verruilen tegen een 
fraai klokkespel van meerdere en betere klokken. In
dien wij vroeger geene bewijzen hadden gegeven van 
den muzikaîen geest der burgers dezer stad in die eeuw, 
dan zou daartoe ook kunnen bijdragen, dat in 1646 
hier beroepen werd » HANS WIIXEMS , Trompetter van Alc-
»maer, tot Toomblaser binnen deser Stede, om alle 
»dagen een half uir te blasen ende andersins, op een 
»traetament van vier hondert car. glns. (zegge 400 Gld. 
» in dien tijd!), en een verering van twintich car. glns. 
»tot coping van een trompet, die des stadts sal bliven." 
Evenzoo hield men bestendig den post van Tüokspeler, 
op dit onvolkomene werk, in eere, en werd de Klok-

(*) Wij herinneren hier enkel aan de menigvuldige Muzyk- en 
Liedeboeken van dien tijd. Yan STARTER'S schoone Friesche Lusthof 
zijn toch in dertien jaren, van 1621 tot 1634, zes of zeven drukken ver
schenen, en waren er alzoo duizenden exemplaren algemeen in gebruik, 
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kenist in 1677, nog verpligt, om, buiten zijne diensten 
op de gewone dagen der week, ook des zondags vóór 
de avondgodsdienst-oefening een half uur op de klokken 
te spelen, tot stichting der gemeente. Hoewel het werk 
van tijd tot tijd met enkele nieuwe klokten aangevuld-, 
en ook door eene speelton tot een voorspel iugerigt 
was, vond het genoemde verzoek in 1679 zooveel bijval, 
dat dadelijk besloten werd tot »het veranderen en ver-
»buyten (verruilen) van 't olde doekspel tegens een 
»nieuw van meerdere clocken ende betere resonantie." 

Maar, hiertoe werd »een goede summa van pennin-
»gen vereischt, welcke 's stads eomptoiren niet in staat 
»waren te conen fourneren." Het was daarenboven, 
alsof de Regering schroomde, om zulk eene aanzienlijke 
uitgave, voor eene zaak, welke uit weelde geschiedde, 
en enkel tot versiering van de stad en tot streeling van 
het gehoor zou strekken, ten laste der burgers te bren
gen. Daarom wilde zij zelve de kosten daarvan dragen, 
en bepaalde zij alzoo, dat de leden van den Magistraat 
bij hunne jaarlijksche verkiezing hiertoe honderd Gul
den, en de nieuw verkozene leden van de Vroedschap 
daartoe honderd Daalders zouden betalen; terwijl de 
eersten daardoor van de kosten der Nieuwjaars verterin
gen bevrijd-, doch de laatsten daarenboven nog tot het 
geven van »een collation of maaltijd op de Doele van 
»een honderd car. glns." verpligt zouden wezen. Op deze 
wijze werd het aanzijn gegeven aan de zoogenaamde 
Magistraals- en Vroedschapsbeurs, waaruit later het 
gansche nieuwe Raadhuis is opgebouwd, en vele andere 
uitgaven van bijzonder belang geschied zijn. 

Nu was, niet lang geleden, te Amsterdam op de Kei
zersgracht komen wonen een Klokgieter, »Monsieur 
» Hemoni genaamt (*), die d' eerste is geweest, die de 
» klokken zoo net op haar behoorlijke toon kon brengen , 
» waartoe hij een vondt had gevonden, om de klokken 

(*) COMMELIIC, Beschrijvinye van Amstetdam, 169-4, fol.-442; Ver
handeling over de Klokken en het Klokkenspel, Utrecht, 1779, bl. 3. 

10* 
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»van binnen met scherpe staale Beyteis uyt te drayen, 
»tol dat ze de behoorlijke toon kregen." Naar dezen 
werd de klokkenist HAVERCAMP afgezonden, om met 
hem over het verwisselen van het kîokkespel dezer stad 
te handelen. De berigten, welke hij aangaande den 
prijs terugbragt, vielen niet in de hand; terwijl het ook 
nuttiger geacht werd, het bestemde fonds bij voorraad 
liever tot de invoering van de Straatverlichting aan te 
wenden. Om deze reden werd de volbrenging van het 
opgevatte voornemen ruim zes jaren lang slepende ge
houden ; te meer, dewijl de toren intusschen ook andere 
voorzieningen vereischte, en het uurwerk in 1683 door 
MIME ARENTS Tan Franeker voor 230 Gld. hersteld werd , 
en de vernieuwing van het loodwerk en van het leijen dak, 
waarmede nog een gedeelte van het bovenste houtwerk, 
tot aan 1745, bekleed was, alsmede het beschilderen 
van de wijzerplaten enz., op hooge kosten te staan 
kwamen. 

In April des jaars 1686 kwam echter dit onderwerp 
weder ter sprake, door het voorstel van den klokkenist, 
om te Amsterdam nogmaals naar den prijs van een 
nieuw kîokkespel te vernemen. Zonder uitstel werd 
hem daartoe last gegeven. De gunstiger narigten, welke 
hij aldra den Raad kon mededeelen, en de nog gunsti
ger toestand van het fonds, tot dit einde ingesteld, de
den dan ook reeds den 11 Mei Magistraat en Vroedschap 
besluiten: »dat tot luijster, reputatie en cieraat van 
»dese Provinciale Hooftstadt een nieuw Klockspel van 
»28 metale kloeken (door CLAUDE FREMI , Canon en 
»Klockgieter tot Amsterdam te gieten en bequaem te 
»maecken) in St. Jacobs Thoorn sal worden aengestelt, 
»en de olde kloeken tot beste en meeste mesnage van 
» de Stadt aen de nieuwe ^erreuijlt." 

Kort hierna werd nu met dezen opvolger van HEMONI 

eene overeenkomst getroffen, en het oude werk in Septem
ber daaraanvolgende uit den toren genomen en naar 
Amsterdam gezonden. Reeds in November kwam de 
Uurwerkmaker WILXF'VI SPRAECKEL uit Haarlem herwaarts 
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over, om zich met den Raad te verstaan over »het 
»maecken van 39 hamers tot het nieuwe klockspel, 
»mitsgaders leverantie van de vereischte ringh, sampt 
»klepels , klavieren, tuijmelaers, winckelhaken en ijser-
»draet enz." Terwijl deze behoeften vervaardigd wer
den, was de klokgieter ijverig bezig de klokken gereed 
te maken. In Augustus 1687 waren ze voltooid, en 
nu werden de Burgemeester TÆCAMA, de Schepen BANGA 

en de Klokkenist HAYERCAMP naar Amsterdam afgevaar
digd, ten einde »'t Clockspel, bij CLAÜDE FREMY ten 
»dienste van dese Stadt gegoten, (naa dat 't selve door 
»drie ervarene Musicijns sal weesen geapprobeert) te 
» ontvangen en herwaarts te senden." Den 7 September 
gaven zij den Raad van hun wedervaren berigt, met 
vermelding: dat de kosten van het werk, bestaande in 
32 klokken, wegende 4691 ponden, te zamen bedroe
gen 6432 Gld.; doch dat zij van deze som gekort had
den 1201 Gld. voor de elf oude klokken, ter zwaarte 
van 3139 ponden, benevens nog 2106 Gld. voor een 
gebarsten stuk geschuts, van 4672 ponden zwaarte (!), 
hiertegen in ruiling gegeven, zoodat aan den werkmees-
ter FREMI 3124 Gld. aan geld was uitbetaald. 

Hoewel dit bedrag reeds 1389 Gld. de raming en de 
voorhanden zijnde gelden te boven ging, zoo waren dit 
nog niet de eenige onkosten. Weldra kwam ook de 
uurwerkmaker SPRAECKEL met de gereedgemaakte werk
tuigen over, en ving (nadat tot zijn gerijf in de oude 
St. Jakobskapel eene smidse gemetseld was) dadelijk met 
het om hoog brengen en plaatsen van de klokken, en 
het stellen van het klavier aan. Hiermede was hij bin
nen kort zooverre gevorderd, dat het werk den 4 No
vember door de Gecommitteerden kon opgenomen en 
goedgekeurd worden. Vermits de oude luid- of half-
uurs-slagklok het overige werk in den weg hing, besloot 
men deze te verplaatsen en te doen uitdraaijen, ten 
einde met het klokkespel op één toon gebragt te wor
den. Twee jaren later werd er nog eene klok bij het 
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werk gevoegd, welke hier ter stede door PETRUS OVER-

NET werd gegoten (*). 
Op zoodanige wijze kwam destijds het tegenwoordige 

klokkespel of carrillon van den Nieuwetoren tot stand: 
naar den vromen zin onzer vaderen wèl bestemd tot 
streeling van het gehoor, maar tevens tot het verwek
ken van dergelijke verheffende gezindheden, als de op
schriften der klokken aanduiden. Na verloop van eenige 
jaren werd er nog eene aanzienlijke som aan dit werk 
te koste gelegd, daar de zelfde werktuigkundige SPRAEC-

KEL, ten behoeve van het voorspel, in 1692 eene nieuwe 
en grootere speelton vervaardigde, en in het volgende 
jaar voor 2321 Gld. leverde. Overigens waren de ver
anderingen, welke de Toren, ook in volgende tijdvak
ken , onderging, van weinig beteekenis. Deszelfs bene
denverdieping werd in 1689 tot plaatsing van eene 
Brandspuit ingerigt. De voormalige kapel daar nevens , 
waarin in 1693 eene put gegraven werd, diende bij 
afwisseling tot een pakhuis, tot eene Fransche school 
en andere doeleinden; een gedeelte daarvan werd tot 
eene woning voor den klokkenist vertimmerd; en door 
het maken van een zolder op de halve hoogte van het 
gebouw bekwam men een bovenvertrek, dat achtervol-
gens tot eene Stads Schermschool, Ontleedkamer, Tee
kenzaal enz. diende. 

26. Besluit van dit Hoofdstuk. 

Na de vermelding, dat ten jare 1686 door de Staten 
van Friesland te dezer stede, en wel in een der ge-

(*) De meeste dier klokken dragen fraaije figuren , den naam des 
makers en het jaar der vervaardiging aan de benedenzijde in een rand. 
De grootste hebben bovendien latijnsche opschriften van dezen inhoud: 

Looft den Meer, alle geslachten; looft hem alle volhen! 
Looft den Heer met gejuich van cymbalen; alle geesten looft den Heer! 
De gansehe aarde brenge Gode lof! Gehoorzaamt den Beer met 

vreugde! enz. 
De groote slag- en de kleinere luidklok, welke wij in het l e dl. bl. 

169 en 331 hebben beschreven, bleven bij deze vernieuwing bewaard, 
gelijk mede eene groote speelklok, welke in 1632 door HANS JJUCK 
«ifliipr wis gegoten. 
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bouwen van de Vorstelijke Stallen iu de Groote Kerk
straat en Doelestraat (in 1679 en 1680 grootendeels ver
nieuwd), eene Rijdschool of Manége werd opgerigt, 
waartoe een der Fransche vlugtelingen, »Monsieur Saint 
»du Val, op een jaerlycx tractament van duisent ryex-
»dalers," benoemd werd, om »de Ingesetenen deser 
»Provintie in het ryden met twee paerden te onderwy-
» sen voor acht rycxdalers 's maents" (*) ,—kunnen wij 
ook dit Hoofdstuk besluiten. Wegens de menigvuldige 
gebouwen, veranderingen en verfraaijingen, daarin ver
meld, mogen wij dit mede een zeer belangrijk tijdvak 
noemen. Ook omtrent de verbetering en versiering van 
de bijzondere huizen der burgers, van welker opbouw 
geen^ schriftelijke bescheiden zijn overgebleven, kunnen 
wij een gunstig getuigenis van een tijdgenoot bijbrengen. 
Het is van den Hoogleeraar c. SCHOTANUS, die, in zijne 
Beschryvinghe van Frieslandt, in 1664 van deze stad 
zeide : » Nieuwe schoone Huysen zijnder in menichte ende 
» wassen jaerlijcks aen door de neeringhe ende welvaert 
»in Coophandel ende Ambachten. Schoone ghestichten 
»vindt ghy in de Stadt. Veel Adel is er ende rijcke 
» Borgery. Vermidts sy is de stoel van de hooghe justi-
»t ie , der Landts-daghen ende 't Collegie der Gedepu-
»teerden." (Zie verder Aanteekening 14 en 15.) 

Met genoegen kunnen wij alzoo terugzien op al de 
uitbreidingen en veranderingen, welke deze stad gedu
rende de merkwaardige zeventiende eeuw onderging. 
In vele opzigten was daarin voorzien in de voornaamste 
behoeften der zamenleving en der voortgaande beschaving, 
zoodat zij in maatschappelijke waarde grootelijks was 
toegenomen. Wederom was het eene belangrijke schrede 
voorwaarts op de baan der volmaking, en ter bekoming 
van die menigvuldige voorregten en genoegens, in 
wier genot wij ons thans dankbaar verheugen. 

(*) S taats-resolutie van 24 December î 686, gedrukt in het zesde deel 
van 't Charterboek, 120. Behalve dit verbazend hooge traktement en 
leergeld, werd hem »tot incoop van peerden , en andere nodige equi-
«pagie, eens vooral toegeleit een somma van drichondertducatons" ! 



TIENDE HOOFDSTUK. 
ACHTSTE EN NEGENDE TIJDVAK. 

MERKWAARDIGE GEBOUWEN, VERBETERING EN TOENEMING VAN 

DE STAD, IN DEN LOOP DER ACHTTIENDE EEUW; VAN DEN 

DOOD VAN PRINS HENDRIK CASIMIR I I , IN 1 6 9 6 , TOT 

HET VERTREK VAN PRINS WILLEM I V UIT FRIESLAND , 

IN 1 7 4 7 , EN VAN DAAR TOT DE OMWENTELING 

VAN DEN JARE 1 7 9 5 . 

1. Inleiding. 

Jien werkzaam streven naar onafhankelijkheid, vooruit
gang , aanzien, naar alles, wat het algemeen en bijzon
der belang vestigen, vermeerderen en verbeteren kon , 
kenmerkte den Nederlander inzonderheid gedurende de 
17e eeuw. Hoevele grootsche ondernemingen, gebou
wen en inrigtingen zag ons vaderland in dat tijdperk 
niet tot stand brengen, aîs de vruchten van dien jeug
digen en krachtigen geest, welke het gansche volk scheen 
te bezielen! Doch nadat men de achttiende eeuw was 
ingetreden, verflaauwde die wakkerheid aanmerkelijk, 
en ging in vele opzigten tot slaapzucht over. Men ge
noot met gemak de eens verkregene voorregten en schat
ten , en was met moeite tot eenige bijzondere inspanning 
te bewegen. De grootsche blikken en denkbeelden, 
welke vroeger met geringe middelen wonderen hadden 
gewrocht, waren ingekrompen, en vervangen door de 
zucht, om datgene, wat de vaderen eens in het aanzijn 
riepen, met bijzonder naauwlettende zorg te onderhou
den, en soms naar de vermeerderde behoeften te ver
anderen, of uit zucht naar weelde te versieren. Van
daar, dat wij een gansch boekdeel zouden kunnen vul
len, als wij al de herstellingen, vernieuwingen, veran
deringen en verfraaijingen, welke een aantal stedelijke 
gebouwen en werken van Leeuwarden in de 18c eeuw 
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onderging, in bijzonderheden wilden vermelden. Ter 
vermijding van die noodelooze uitvoerigheid, zijn wij 
verpligt, ons te bepalen tot de mededeeling van de om
standigheden, welke, eensdeels, de stichting of vemieü-
wing ran de m e r k w a a r d i g s t e Gebouwen vergezel
den, en die, anderdeels, op de verandering, verbetering, 
toeneming en verfraaijing van deze stad van invloed 
waren. En wanneer dit Hoofdstuk, hoewel over twee tijd
vakken of eene gansche eeuw loopende, niet zoo yele 
belangrijke onderwerpen en handelingen zal bevatten 
als de vroegere, dan schrijve men de oorzaak daarvan 
toe aan den boven vermelden geest des tijds, die een 
rustige overgang is geweest uit de wakkere zeventiende 
tot de werkzame negentiende eeuw. 

STICHTING OF VERNIEUWING VAN EENIGE O P E N B A R E 

GEBOUWEN. 

2. Het Collegie van Heeren Gedeputeerde 
Staten van Friesland. 

Sedert dit besturend ligchaam van deze provincie in 
1580 het vroegere huis van den Abt van het Bergu-
mer-klooster tot een Statenhuis had betrokken (*), was 
het ten jare 1710, ten behoeve der Lands Rekenkamer, 
vergroot met een pand aan de noordzijde, hetwelk van 
den kamerbewaarder x. VAN DESSEL voor 2500 Gld. was 
aangekocht. Ook was er in 1668 een Corps de garde 
of Wachthuis bij aangebouwd. Na een gebruik van twee 
eeuwen, vorderde de bouwvallige toestand van het ge
heel, zoowel als de veranderde smaak, bij de voortdu
rende welvaart van dit gewest, eene belangrijke vertim
mering en verfraaijing van het gebouw. Heeren Staten 
werden dan te rade, het huis grootendeels te vernieu
wen, met eene derde verdieping te verhoogen en met 
eenen fraaijen voorgevel, van ongeveer 100 voeten 
breedte, te versieren. Gedurende het jaar 1784 werd 
deze arbeid volbragt, op eene het aanzien van defce 

(*) Zie Eerste Deel, bl. 267. 
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provincie waardige wijze. Die gevel toch bekwam op 
ieder der verdiepingen elf vensters in de breedte, tus-
schen welke, ongeveer in het midden, eene fraaije por-
tique, naar de Jonische orde, tot hoofdingang werd 
gesteld. Het middenfront werd boven de kapitale lijst 
gedekt met eene halfronde frontespice, waarin het ge
kroonde wapen der provincie werd geplaatst. 

In de volgende jaren werd het gebouw ook inwen
dig veel verbeterd, en onderscheidene vertrekken, ruim 
twintig in getal, net betimmerd. Inzonderheid was dit 
het geval met de groote Raadzaal van Heeren Gedepu
teerde Staten, alsmede de Financiekamer, de Secretarie, 
de Rekenkamer enz. (*). 

3. Het Blokhuis. 

Dit hoofdgebouw van de vroegere sterkte bleef bij 
voortduring voldoen aan zijne bestemming, als Provin
ciale Gevangenis voor nog niet gevonnisde beschuldigden 
en gegijzelde personen. Het is ons niet bekend, dat 
het Yoor den jare 1783 eenige belangrijke verandering 
onderging. Toen werd de oude westelijke gevel geheel 
afgeworpen en vernieuwd, en gedekt met de tegen
woordige fraaije lijst en frontespice, naar de Toskaansche 
orde, waarboven het gekroonde wapenschild der pro
vincie , door twee leeuwen gehouden , werd geplaatst (†). 
Evenzoo werd ook de hoofdpoort in den muur ter 
noordzijde vernieuwd, en daar boven versierd met het 
beeld der Geregtigheid enz. Ook inwendig bekwam het 
gebouw onderscheidene veranderingen, ten einde het 
voor deszelfs bestemming meer geschikt te maken. Se-

(*) Eene uitvoerige beschrijving van de toenmalige inrigting en de 
vertrekken van dit gebouw vindt men in den Tegenwoordige Staat van 
Friesland, II 77 env. De oude inrigting, vóór de verbouwing, is op te 
maken uit het Inventaris van 's Lands Werken, van 1767, bl. 32. 

(†) Zoowel van den ouden als nieuwen gevel bestaan geplaatdrukte 
af beeldingen uit de vorige eeuw. De eerste komt voor in de Nederland-
sche Jaerhoeken, van 1753.bl.588, en de laatste inde Vadert. Gezichten 
van BtjiTiiuis en BENDOKP, van 1785, waarin ook het Collegie is afgebeeld. 

1753.bl.588
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dert bevatte het in het geheel 14 bewaarplaatsen voor 
gevangenen, henevens nog 10 vertrekken, zalen en woon
kamers , onder welke de voornaamste waren: de Heeren
zaal of Examinatiekamer voor de Raden van den Hove; 
de Pijningkamer, waarin nog de vroeger gebruikte pijn
bank met toebehooren aanwezig was; de Droef kamer, 
waarin de ter dood veroordeelden hunne laatste uren 
doorbragten; de Gijzeling of de civile gevangenis; de 
Studentenkamer, de Ontkleedkamer en de Geeselzaal, 
aan wier zolder een opgezette krokodil was opgehan
gen, die men zeide, dat eens op de Friesche kust was 
gevonden, en die daarom lang in de voorzaal van het 
Collegie was bewaard geweest. Dit vertrek aan den 
westgevel verleende den toegang naar het omheinde 
schavot, waarop de regtsoefeningen van het Hof van 
Justitie plaats hadden (*). 

4. Het Landschaps Tucht- en Werkhuis, het Raadhuis, 
het Diakoniehuis der Hervormde Gemeente 

en het R. K. Weeshuis. 

De vernieuwing van de beide eerste aanzienlijke 
gebouwen, en de oprigting van de laatst genoemde ge
stichten vielen mede voor in deze tijdvakken, en zou
den in dit Hoofdstuk eene plaats verdienen. Het is ons 
echter beter voorgekomen, van ieder afzonderlijk eene 
doorloopende geschiedenis te bewerken, welke alle mede 
in het laatste Hoofdstuk zullen voorkomen. 

5. Het Lands-Artilleriehuis of Arsenaal. 

Het laatste Provinciale gebouw, hetwelk in deze eeuw 
hier ter stede werd opgerigt, was een nieuw Lands-
Artillerie- of Wapenhuis, dat ten jare 1789, hoewel 
grootendeels van hout, nogtans sterk en net , in den 
Amelands-dwinger werd opgebouwd. Deze bastion diende 

(*) Eene optelling van al de vertrekken, meubelen enz. van dit ge
bouw bij de oude inrigting geeft het vermelde Inventaris, van î767, 
1)1. 9; eene beschrijving van de nieuwe inrigting van 1783 komt voor 
inden Tegenwoordige Staat, II 121. 
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sedert een geruimen tijd tot eene bergplaats van de leik
aarde of baggerspecie der stad. Het kostte den Sta
ten derhalve weinig moeite, om het Stadsbestuur, tegen 
eene jaarlijksche vergoeding van 100 Gld., tot den af
stand van een gedeelte des dwingers te bewegen. Het 
lange en smalle gebouw, dat den naam van het Arsenaal 
ontving, verstrekte deze standplaats eerlang tot geen 
gering sieraad, en werd later zeer geschikt gekeurd, 
om tot ruitersstallen gebruikt te worden. 

6. De Stads Schutters-Doelen. 

In een geheel ander oord der stad ontving het aan
zienlijk gebouw, bestemd tot het houden van de wapen-
oefeningen der Schutters en van de vergaderingen der 
Superintendenten en Bevelhebberen der stad, van tijd 
tot tijd verschillende verbeteringen. Zoo werd de groote 
zaal, welke over de geheele bovenverdieping van het 
huis liep, in 1694 net betimmerd en nieuw gevloerd, 
en ook. andere vertrekken vernieuwd. Tenjaie 1710 werd 
de spits van den toren, die het gebouw aan de oostzijde 
versierde, wegens bouwvalligheid afgebroken, en om de 
zelfde reden een ander gedeelte des gebouws hersteld. Der
gelijke gebreken deden er zich in de jaren 1734 en 1735 
menigvuldiger op, en byj herhaling in 1759. De onder
scheidene voorgestelde verbeteringen leidden echter in 
het volgende jaar tot het plan, om den antieken gevel, 
benevens den voormuur en de poort, geheel af te 
breken en alléén den eersten te vernieuwen. "Wegens den 
min gunstigen stand van het gebouw, ten deele achter de 
later gebouwde woningen van het St. Jobsleen, weiden er 
geenerlei versieringen aan dien voorgevel te koste gelegd. 
Alleen werden boven den hoofdingang de met trofeën 
versierde wapens der Stad en der Schutters gesteld, met 
de woorden : 

17 D' STADTS-SCHUTTERS DOELE 60. 

Zeven jaren later weiden ook de Bevelhebberskamers 
en eenige andere vertrekken net vertimmerd, en aau 
het geheel veidei oiidei scheidene verbetei ingen aange-
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bragt. Sedert bood dit gebouw zoowel aan de Schut
ters en de Regeringsleden als aan bijzondere personen 
en gezelschappen, bij voortduring eene even geschikte 
als hier ter stede toen zeldzame gelegenheid aan, tot 
het houden van buitengewone bijeenkomsten, feesten, 
maaltijden, concerten, bruiloften enz., welke in de 
hoogere en burgerstanden toenmaals veelal niet spaarzaam 
en met geen geringen luister werden gehouden, waar
van bij velen onzer stadgenooten de aangename herin
nering nog over is. 

7. Vernieuwing van de Hoekster-Buitenpoort. 

Gedurende deze gansche eeuw werden de Stedelijke Ves-
tingwerken met zorg onderhouden, doch nagenoeg in den 
zelfden toestand gelaten. Eene uitzondering hierop maakt 
de Hoekster-Buitenpoort, die in 1783 geheel werd af
gebroken, en, naar het plan van den toenmaligen smaak-
vollen Stads Architekt, s. NOTEBOOM , vervangen door een 
nieuw en fraai poorthuis in den Dorischen stijl, hetwelk aan 
beide zijden met het Stadswapen versierd-, en aan weers
kanten met de noodige vertrekken voor den poortier en 
de burgerwacht voorzien werd. Drie jaren later viel 
ook der Binnenpoort eene aanzienlijke herstelling te 
beurt, waarvan de kosten 1545 Gld. bedroegen. 

8. Stedelijke Schoolgebouwen. 

Sedert het bouwen van de nieuwe Laltjnsche Scho
len, in 1624, bevlijtigde het Stedelijk Bestuur zich niet 
alleen, om dat gebouw in goeden staat te onderhouden, 
maar ook om hetzelve te verbeteren. Hiertoe strekten 
in het bijzonder de veranderingen, welke het ten jare 
1759 uitwendig onderging. Vijf jaren later werd ook 
de Rectorsschool en de Heerekamer, of de Vergaderzaal 
van de School-archen en van het Collegium Medicum, 
nieuw betimmerd. De vochtigheid van het laatstge
noemde vertrek, welke nadeehg werkte op de Biblio
theek van dat Collegie, gaf in 1785 aanleiding tot het 
verzoek, dat de vierde school tot Vergaderkamer en 
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deze tot vierde school mogt worden ingerigt, welke 
verandering door den Magistraat toegestaan- en nog in 
dat zelfde jaar volbragt werd. 

Hoevele belangstelling de Stedelijke Overheid ook be
stendig aan de Latijnsche Scholen wijdde — gering was 
tot dusverre hare zorg ter bevordering van het onderwijs 
in de lagere scholen, inzonderheid ten behoeve der min-
gegoede volksklasse. Thans, nu de verstandelijke ontwik
keling en de zedelijke vorming van dit aanzienlijk gedeelte 
der stedelijke bevolking voorwerpen zijn der ernstige 
zorgen van de Overheid, van Maatschappijen enz.; thans, 
nu een aantal Stedelijke Gebouwen en Inrigtingen, als 
zoo vele sieraden dezer stad, blijken geven van die zor
gen , — thans kunnen wij ons naauwelijks voorstellen, 
dat deze zaak eertijds hier ter stede door het Bestuur 
geheel werd veronachtzaamd. 

Niet voor den jare 1765 vinden wij melding gemaakt 
van eene Armschooi; welke gedurende eenige jaren 
was gehouden in de Kerk van Wtjehove. Bij het af
breken van dit gebouw, werd zij verplaatst in het daar 
nevens liggende oude Keimpemahuis, dat aleer ook tot 
eene Latijnsche School had gediend, daarna als Pastoors-
huis der L. Vrouwekerk was gebruikt geworden, later 
tot eene Predikantswoning was verbouwd, en nu sinds 
eenigen tijd tot de woning van een »Joodse Slagter" 
was vernederd. Het werd voor 70 Gld. in het jaar 
gehuurd, » om bij provisie gebruikt te kunnen worden 
»tot een School voor de Stads Arme kinderen;" waar
mede welligt enkel bedoeld werden de kinderen van 
stads armen, of van ouders, die van stadswege onder
houd genoten. Bij de toeneming van het getal dezer 
kinderen, bleef men bestendig naar een grooter lokaal 
uitzien, en vond dit in 1776 in den ontruimden Beijer 
van het St. Anthonij Gasthuis, welk ruim vertrek nu 
ingerigt werd tot eene Armschooi, welke daarin tot den 
jare 1822 is gehouden. 

Omtrent het bestaan van eene Fransche School hier 
ter stede vinden wij voor het eerst gewag gemaakt in 
1662. 's Lands Staten, die eenige jaren te voien de 
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uitoefening van de Fransche eeredienst hier ter stede 
bevorderd hadden, lieten zich meer dan het Stadsbestuur 
aan deze zaak gelegen liggen, en hebben dan ook door 
verschillende begunstigingen daarvan blijken gegeven. 
In het genoemde jaar werd »Mr. CHEÏÏERT , instituerende 
»alhier verscheidene jonge jufferen in de Francoise tale 
y> en andere kunstige handwerken," door de Staten bij 
voorraad 150 Gld. 's jaars tot huishuur toegelegd, welke 
toelage zijn opvolger JEAN REGNAULT en ook diens we
duwe tot na 1689 bleven genieten. Gelijktijdig vin
den wij in 1678 »Monsieur GRANDMAISON" als Fransch 
onderwijzer in de school in de St. Jakobskapel aan den 
Nieuwetoren vermeld. 

Niet voor den jare 1761 dragen wij vervolgens kennis 
van eene Fransche Kostschool voor meisjes, wier oprig-
ting eerst aan eene Mej. MARCHAMPS en daarna in 1769 aan 
de weduwe van den Luitenant BOUDRIE werd toege-
staan , waartoe de Staten haar voor eens 250 Gld. ver
eerden. Zeer vermoedelijk hebben deze scholen hier 
slechts tijdelijk en zeer bekrompen bestaan, en zal dit 
de reden geweest zijn, waarom 's Lands Staten ten jare 
1774 deze zaak met meer ernst ter harte namen. Bij 
Staats-resolutie van den 28 Februarij van dat jaar werd 
toen besloten: om te Leeuwarden eene Fransche Kost
school voor jonge juffers op te rigten, en een bepaald 
fonds daartoe vast te stellen; alsmede, om Mej. LOCQUEL als 
onderwijzeres van Groningen herwaarts te noodigen, 
op een traktement van 400 Gld. 's jaars, en volgens de 
bepalingen van een Reglement van 13 artikelen, dat 
tevens bij deze gelegenheid werd vastgesteld. Dit onder
wijs schijnt, ook in het oog der Stedelijke Regering, 
zóó" goede vruchten gedragen te hebben, dat , na het 
vertrek van genoemde onderwijzeres, in 1789, de Ma
gistraat Gedeputeerde Staten verzocht, hare plaats spoe
dig weder te vervullen, onder aanbieding, van de zorg 
voor dit onderwerp met de Staten te willen deelen, 
door het leveren van een geschikt gebouw ten behoeve 
der Kostschool. Nadat Gedeputeerden dit aanbod aan
genomen- en het traktement verder toegezegd hadden, 
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kocht de stad den 16 December 1789 van den Heer 
p. CATS »de groote Huisinge en Stallinge, benevens een 
» klein huisje daarin bebouwd, staande op de Tweebaks-
»markt, op den hoek der Nieuwe Oosterstraat, voor 
»eene somma van 8000 Gld.," welk aanzienlijk gebouw 
(Wijt C, No. 67 en 68) nu tot eene kostschool vertim
merd en ingerigt werd, waarvan de kosten nog bijna 
4000 Gld. bedroegen. — In 1775 stelde de Magistraat 
GTJIIXAÜME CAVAILHES tot Fransch Kostschoolhouder aan, 
op een jaargeld van 150 Gld. ; terwijl twee jaren later 
ook. aan THOMAS NAÜTA vergund werd, hier eene Fran-
sche School te openen. — Al de overige scholen in deze 
stad waren destijds lokalen van bijzondere personen, 
waaromtrent geenerlei narigten zijn overgebleven. 

Het was toen het tijdvak, waarin de eerste aanleidin
gen tot een verbeterd schoolonderwijs in Nederland tot 
rijpheid kwamen. De prijsvragen der Hollandsche Maat
schappij van wetenschappen te Haarlem, in 1760 en 
1763 over de ligehamelijke en zedelijke opvoeding uit
gegeven, en in 1781 gevolgd door eene prijsvraag van 
het Zeeuwsch Genootschap te Vlissingen, naar de mid
delen ter verbetering van het Schoolwezen, gaven wei-
ligt in 1785 aanleiding tot de stichting van de Maat
schappij: tot nut van 't algemeen, en in 1786 tot een 
besluit der Classis van Leeuwarden, waarbij eene Com
missie benoemd werd (tot welke ook NIJEUWOLD behoorde), 
om die bekroonde Verhandelingen te onderzoeken, en 
maatregelen tot verbetering van de Scholen voor te slaan. 
Dat besluit der Staten van Friesland, van 1774; die 
poging der Classis van Leeuwarden, van 1786, en dezen 
aankoop van zulk een kostbaar gebouw door de Rege
ring dezer stad, in 1789 , vermelden wij hier dus te liever, 
als merkwaardige blijken in de geschiedenis van het 
verbeterde schoolwezen, hoe vroeg het openbaar gezag 
alhier zich aan dit onderwerp heeft laten gelegen liggen, 
als eene waardige voorbereiding van de belangrijke School-
inrigtingen, welke daarna in de volgende eeuw in de'/e 
stad zijn tot stand gebragt. 
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KERKELIJKE GEBOUWEN. 

9. De Hervormde Kerken. 

Buiten de zorg voor het onderhoud en het ordelijk 
in stand houden van het bestaande, waren de verande
ringen , welke de drie kerken van de Nederduitsche 
Hervormde Gemeente alhier in deze eeuw ondergingen, 
van zeer weinig belang. Zoowel in de Groote als in 
de Galileërkerk werd er voor den predikstoel in 1726 
een gestoelte met schuifglasramen gemaakt voor Prinses 
MARIA LOüiSA. In 1706 werd in de Groote kerk een 
nieuw gestoelte getimmerd, zoowel voor de leden der 
Lands- als der Stedelijke Regering. Ook in de Galileër
kerk werden er tusschen de jaren 1758 en 1762 nieuwe 
hooge gestoelten gemaakt voor den Prins Erfstadhouder 
en de Staten, waartoe zelfs de noordelijke muur der 
kerk eenige voeten moest worden uitgezet. Bovendien 
werden er nog andere gestoelten in beide kerken ver
nieuwd of verplaatst, en de Westerkerk in 1722 met 
een houten gewelf beschoten. Indien wij niet tot klei
nigheden willen vervallen, zijn er geene meerdere bij
zonderheden omtrent deze kerken uit dit tijdperk, mede 
te deelen. Eene belangrijke uitzondering hierop maakt 
evenwel een voorwerp, hetwelk het voornaamste dezer 
kerkgebouwen een te groot sieraad schonk, dan dat wij 
daaraan niet opzettelijk onze aandacht zouden wijden. 
"Wij bedoelen: 

10. De versiering van de Jahobijner Kerk met 
eèn nieuw en groot Orgel. 

De vergrooting van de Westerkerk in 1681 en ver
volgens had, ten aanzien van het vroegere gebrek aan 
plaats, in eene der voornaamste behoeften van de gemeente 
voorzien. Latere vertimmeringen aan de hooge gestoel
ten hadden dit kerkgebouw zeer gepaste versieringen 
aangebragt. Eén bijna onontbeerlijk sieraad, hetwelk 
de beide andere kerken bezaten, bleef er evenwel nog 

11. 11 
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aan ontbreken; en het verlangen, om dát ook in déze 
kerk te bezitten, werd levendiger, naar gelang er meer
malen » onder het singen der Psalmen veel confusie be-
»speurt werdt, door manquement van een Orgel." De 
Bouwmeester Dr. EDO SCHELTINGA vond daaruit aanleiding, 
om in de vergadering van den Magistraat, van den 7 
April 1724, een voorstel te doen, of het niet »tot 
»onderhoudinge van goede ordre in 't oeffenen der 
»Godtsdienst, als mede tot luister en cieraat van de 
»kereken deser Stadt nodigh soude sijn, dat er in de 
»Wester-kerck een Nieuw Orgel wierde gemaakt, ofte 
»andersints het Orgel uijt de Jacobiner-kerck in de 
»eerstgemelde overgebraght, en in de Jacobiner weder 
»een Nieuw geplaatst." 

Met genoegen werd dit voorstel door den Magistraat 
ontvangen, en dadelijk werd er eene commissie benoemd, 
ten einde narigten omtrent de wijze en kosten van uit
voering in te winnen. Men vond goed, daartoe den 
Organist REÏNOLD POPMA VAN OEVERINGH naar Bolland en 
andere naburige provinciën te xenden, »om sigh nau-
»keurigh te informeren na de nieuwste soort en model-
»len van Orgelen, en de beste meesters om ze te maken, 
»mitgaders de prijsen van dien." Het gevolg hiervan 
was, dat reeds den 21 Julij daaraanvolgende de Orgel
maker CHRÏSTIAN MULLER van Amsterdam herwaarts 
kwam, en der Regering eene teekening voorleidde van 
een Orgel, dat de Groote kerk zou kunnen versieren. 
Zij droeg ten volle de goedkeuring der vergadering 
weg, weshalve de commissie verzocht werd, met den 
orgelmaker een vast accoord te sluiten, zoo als zij »tot 
»meesten dienst, cieraad en te gelijk menagie van de 
» Stad oorbaarlijkst zoude oordelen." Deze overeenkomst 
werd den 28 Julij 1724 gesloten, en nog den zelfden 
dag door den Magistraat en daarna door de bijeenge-
roepene Vroedschap in alle deelen goedgekeurd en aan
genomen. 

Zoo was dan met den meesten spoed en ijver, en 
zonder eenige tegenkanting of beletsel, binnen viei maan
den tiids het eeiste voorstel gedaan, het noodis: onder-
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zoek in het werk gesteld, de overeenkomst getroffenen 
het besluit genomen en ter uitvoering gelegd, om de 
hoofdkerk Tan Leeuwarden met een nieuw en grootsch 
Orgel te voorzien, » overeenkomende met de grootte en 
»'t aansien van dese Hoofdstad der Provintie." 

Bij dit Contract, dat mij belangrijk genoeg is voorge
komen, om het als Bijlage B mede te deelen, nam 
dan CHRISTIAN MULLER aan, om den Magistraat een 
kwart Orgel te leveren, dat uit drie manualen of kla
vieren en een voetklavier of vrij pedaal zou bestaan, 
bevattende te zamen zeven-en-dertig registers, waarvan 
de onderdeelen, bouwstoffen en eigenschappen naauw-
keurig werden bepaald. Daarenboven zoude hij het orgel 
uit de Groote kerk wegntmen en in de Westerkefk over
brengen , na het volkc àn bruikbaar gemaakt te heb
ben ; voor alle welke werken en werkzaamheden hij, 
onder eenige bepalingen, zoude genieten eene som van 
9000 Gld. 

Bedaardelijk werkte MULLER nu aan het maken en 
plaatsen van het Orgel voort; terwijl de Regering zorgde 
voor de nette betimmering van de orgelkas en het rug
werk, dat op vier fraaije zuilen van Bremer steen kwam 
te rusten. Ook was er eene uitbouwing aan den wes
telijken gevel noodig, tot het vinden van ruimte voor 
de windladen enz. Met het begin des jaars 1727 na
derde het werk. zijne voltooijing. Eerlang bepaalde de 
Magistraat den 19 Maart tot den dag, waarop het orgel 
onderzocht en beproefd zoude worden, weshalve de Or
ganisten HAVERCAMP van Amsterdam, WOORTHOUDER van 
Rotterdam en HAVINGA van Groningen werden uitgenoo-
digd, om zich alsdan hier te vervoegen , ten einde met 
den Organist VAN OEVERINGH het onderzoek te bewerk
stelligen. De Magistraat zelve zou daarbij tegenwoordig 
zijn, en had het voornemen, om ook »andere fatsoen-
»Iicke luijden of Liefhebbers van de muijsijek." daarbij 
te verzoeken, en om, na afloop van het onderzoek 
gezamenlijk »op den Raadhuijse in de groote Reght-
»kamer met een glas wijn en sijn toebehooren onthaald 
»te worden." Ofschoon de Organist HAVERCAMP ach-

11 * 



1 6 4 GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING VAN LEEUWARDEN. 

terwege was gebleven, werd dit voornemen op den be
paalden dag uitgevoerd, en he t nieuwe Orgel, » t e n 
»aanhooren van een groote confluentie van menschen, 
»keur l ick en met doorloopingh der voornaamste deelen 
» v a n de musijck bespeelt." 

Nog meer genoegen dan deze streelende toonen ver
schafte der Regering, na weinige dagen , het naauw-
keurig schriftelijk verslag van de drie genoemde Orga
nis ten , hoedanig zij den innerlijken toestand, de inrig-
ting en de bewerking van het Orgel hadden bevonden. 
De gunstige d u n k , welke men bij voorraad van dit 
kunsts tuk had opgevat, werd dus aanmerkelijk verhoogd 
door hunne verklaring en aanwijzing : » dat alle middelen, 
welke een Orgelmaker in zijne magt heeft aan te wen
d e n , om een fraai en deugdzaam werk daar te stellen, 
bij dit Orgel aangewend waren ; j a , dat het zelfs in 
vele opzigten beter was volbragt, dan de voorwaarden 
van het bestek vereischten" (*). 

Niet minder waren de uitwendige vorm en de versie
ringen aan het buitenwerk, de voorwerpen van den lof 
en de goedkeuring der Overheid en Gemeente , bijzonder 
de drie keurig bewerkte beelden, ieder van acht voeten 
hoogte , het Geloof, de Liefde en de Hoop voorstellende, 
welke de drie hoofdtorens versierden, met twee beel
den der Faam daar tusschen (†). Het getal Pijpen, van 
zuiver t in gegoten, welke tusschen de net betimmerde 
kasten in het oog vielen, bedroeg 230 ; terwijl het bin-

(*) DitRapport der Visitatenrs, met het Contract een geheel uitma
kende, is, als Bijlage C, daar achter geplaatst. 

(†) Volgens den Tegenw. Staat van Friesland, II 152, zouden deze 
beelden door den beroemden Beeldhouwer VAN DEB HAVEN , en het lagere 
beeld- en lofwerk door den kundigen BBEINSMA vervaardigd zijn. Van 
geen hunner maken de Resolutieboeken eenige melding. Alleen vond 
ik, dat JACOB SYDSEs, Stads Steen- en Beeldhouwer, in Mei 1727gelast 
werd, om een van de aangevangene beelden, welke op het rugwerk des 
orgels geplaatst zouden worden, spoedig te voltooijen. In de Stads Re
kening zijn geene uitgaven voor het orgel opgenomen. Vermoedelijk is 
het uit de opkomsten der Geestelijke Goederen bekostigd; doch de voor-
hnndene Rekeningen daarvan beginnen eerst met den jare 1738. 
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nenwerk bovendien met nog 2252 Pijpen voorzien was (*). 
I n één woord , het schoone voorkomen van dit orgel, 
in overeenstemming met de deugdzaamheid van het 
werk en deszelfs heerlijken zilveren toon, welke steeds 
den lof van bevoegde beoordeelaars wegdroegen, maken 
het ons duidelijk, hoe vele redenen de Stedelijke Rege
ring h a d , om zich over den gelukkigen uitslag van deze 
belangrijke onderneming te verheugen, zoodat zij de vol
doening mogt smaken, van de kerk inderdaad met een waar
dig kunststuk te hebben versierd, » overeenkomende met de 
» grootte en ' t aansien van dese Hoofdstad der Provint ie ." 

Een blijk van de ingenomenheid met dit werk was 
het tevens, dat de Organist VAN OEVERINGH bij deze ge
legenheid eene nieuwe aanstelling ontving met eene 
verhoogde jaarwedde van 550 Gld. , onder verpligting, 
van vier dagen 's weeks op het Stads Klokkespel te spelen, 
en om » geduijrende de vijff wintermaanden alle weecken 
»des Saturdaghs nademiddaghs een uijr langh op h e t 
» n i e u w orgel publijcq te musiceren, tot plaisier van de 
»liefhebbers der musijcq en de ingesetenen van deze 
»s tadt ." Jammer , dat zulk eene loffelijke bepaling, 
welke thans nog te- Haarlem, Dordrecht en elders, ge
durende het gansche j a a r , opgevolgd word t , hier (zeker 
niet uit gebrek aan belangstelling) is ingetrokken geworden. 

(*) De gansche dispositie van het Orgel is uit het Contract en het 
Rapport op te maken, en wordt ook gevonden in i. utss, Dispo-
sitien der merkioaardicjste Kerk-Orgelen, Gouda, 1774, bl. 47. Boven
dien wordt daarbij vermeld, dat dit orgel heeft: 8 blaasbalgen, 2 tre
mulanten en 4 afsluitingen, benevens een sleutel tot volkomene afslui
ting : dus 2 knoppen voor de Koppelingen en een voor de Ventiel, te 
zamen 48 Register-knoppen; alsmede, dat alle gezigtpijpen gemaakt 
zijn van zuiver gepolijst tin, waarvan de 14 grootste inde zijtorens we
gen 708 pond; de 7 in het middelrond 240 pond; de 14 in de spitse torens 
186 pond; de overige kleine en de halfronde velden 154 pond, en de 
voorpijpen in het Rugpositief 220 pond, dus te zamen 1508 ponden tin 
aan gewigt. Hij noemt dit een der fraaiste werken, zoowel voor 't gezigt 
als voor ' t gehoor, welke de beroemde MULLER heeft vervaardigd. Deze-
heeft in 1738 ook het beroemde groote Haarlemmer Orgel, dat 59 stem
men heeft, alsmede dat in de Kleine Kerk te Alkmaar, in 1762, onder 
vele andere, vervaardigd. De vertaler van SEIDEL , het Orgel en desselfa 
samenstel, noemt, hl. 23, insgelijks ons speeltuig een heerlijk Orgel. 
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Dit Orgel is ten jare 1772 door PIETER DE VRIES voor 
de som van 525 Gld. geheel schoon gemaakt en her
steld, waarna het in den volgenden jare op n ieuw ge-
verwd en verguld i s , waarvoor, met het tienjarig onder
houd van de pi la ien, 300 Gld. besteed werd. Ook later 
is het met bijzondere zorg onderhouden, en hebben de 
Orgelmakers L. en J. VAN DAM daaraan in de jaren 1802 ,1822 
en nu laatstelijk in 1843 onderscheidene verbeteringen 
aangebragt. Niettegenstaande dit orgel nu reeds ongeveer 
120 ja ren lang de plegtstatige godsdienst-oefeningen der 
gemeente luister bijzet, blijft het zijne hooge waarde 
en den roem behouden , dat h e t , wegens aangenaamheid 
van toon , met regt onder de voornaamste Orgels in ons 
vaderland genoemd mag worden (*). 

11 . De Orgels in de overige Kerken. 

Gelijk wij gezien hebben , was ook het herstellen en 
overbrengen van het oude Orgel ui t de Groote- naar de 
Westerkerk onder de voorwaarden der overeenkomst met 
MULLER begrepen. Na de wegneming bleek he t echter , dat 
er meeidere gebreken aan wa ren , dan men zich had 
voorgesteld ; alsmede, dat er te dezer gelegenheid, bui 
ten de herstellingen, ook belangrijke verbeteringen aan 
konden worden teegebiagt. Gaarne droeg de Raad ook 
deze werkzaamheden aan den bekwamen en billijken 
MULLER op , en kende hem daarvoor eene som van 450 
Gld. boven de overeenkomst toe. Reeds den 25 Julij 
1727 had hij ook dézen arbeid volbragt. Op dien dag 
begaf de Magistraat zich naar de Wes t e r ke r k , om het 

(*) Dit is ook het gevoelen van den Heer p. FRANK , die D. V. den 8 
Junij 1847 het zeldzame voorregt zalmogen smaken, van m deze stad 60 
jaren lang Organist geweest te zijn, en wel 43 jaren van dit Orgel. Ook 
zijn schoonzoon, wijlen de Heer i. J. VAN DAM, die als Orgelmaker, dit 
werk bijna 50 jaren lang mede heeft onderhouden, noemde het een der 
uitstekendste werken, welke hij onder al de menigvuldige orgels, door 
hem onderzocht, mogt aantreffen. Bij de herstelling in 1822 zijn er 
vier nieuwe sehoone registers aangebragt, in plaats van vier scherpe 
^.breeuwende steramen, welke thans minder dan vroeger in gebruik zijn, 
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vernieuwde Orgel door eerrige beminnaars van de muzyk 
te hooren bespelen, en te doen onderzoeken. Gunstig 
was ook hun verslag omtrent MÜLLER'S verrigtingen ter 
verbetering van dit oude werk. Hierna ging men over 
tot het benoemen van s. TRESLING tot Organist van deze 
k e r k , op eene jaarwedde van 250 Gld. , met verpligting, 
om twee dagen ter week op het Klokkespel van den 
Nieuwetoren te spelen. De Organist VAN OEVERINGH werd 
voor zijne diensten, bij de vernieuwing van beide Orgels 
bewezen, met twintig zilveren Dukatons beschonken. 
Dit speeltuig onderging in 1758 en 1773 eenige her
stellingen, en is in 1 8 4 5 , bij de vernieuwing van de 
k e r k , weggenomen, en door een ander vervangen. 

Het oude Orgel der Galileërkerk bekwam in de ja ren 
1700 en 1718 onderscheidene verbeteringen; in 1780 
werd er weder 600 Gld. tot noodzakelijke herstelling 
aan te koste gelegd, terwijl het nog altijd een gebrekkig 
werk bleef, he twelk de kerk., op dien ongeschikten noord
oosthoek, weinig tot sieraad verstrekte. Deszelfs hooge 
ouderdom maakte de wegneming daarvan in 1834 nood
zakelijk, nadat intusschen aan het oosteinde der kerk 
een nieuw en grooter Orgel door de Heeren L. en J. VAN 
DAM was gemaakt. 

Het Orgel in de Walsche Kerk is in 1735 door de 
vereerde Prinses MARIA LOTJISA , weduwe van Prins JOHAN 

WILLEM FRiso, aan deze gemeente geschonken. H e è w e r d , 
onder toezigt van den Organist VAN OEVERINGH, vervaar
digd door j . M. SWARTSBÜRG, en den 1 Mei 1740 inge
wijd door MARTINÜS OLIVIER , die door de S ta t en , op een 
traktement van 400 Gld., tot Organist was aangesteld. 
Twee jaren later werd h e t , als eene erkentenis voor 
deze gift, met twee fraai .gebeeldhouwde wapens van 
den Prins Stadhouder en deszelfs Gemalin versierd (*). 

(*) Dit orgel heeft twee handklavieren en een aangehangen pedaal, 
even als de heide vorige, waarvan het eerste 15 en het tweede ^s t em
men had, gelijk dit 13. Van alle drie is de Dispositie opgegeven in het 
hiervoor aangehaalde werk van HESS, bl. 47 en verv. Daar de wedde van 
den Organist dezer kerk thans 40 Gld. in ' t jaar bedraagt, valt het in 't 
oog, hoe ruim de kunst toenmaals beloond werd. 
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12. Be Kerk van Nvjehore afgebroken. 1765. 

Sedert deze voonnaîige Parochiekerk hare bestemming 
als Klokgieterij had verloren, werd zij tot school voor 
de kinderen der stads armen, tot pakhuis en tot andere 
diensten gebezigd. Eerlang deden er zich aan dak en 
muren echter zoo vele sporen van bouwvaîligheid op, 
dat de zorg voor de veiligheid den Magistraat op den 
22 Januarij 1765 deed besluiten, om het gebouw tot 
afbraak te verkoopen (*). Den 13 April bragt dan ook 
de opstal 1000 Gld. op, de fondamenten 106 Gld., een 
huisje, aan de kerk verbonden, 155 Gld., 36,500 steenen 
en eenige balken 271 Gld., 10,500 gladde en 900 stroeve 
dakpannen 204 Gld. enz. Van het îood had de roof zucht 
slechts 900 ponden, ter waarde -van 81 Gld., overgelaten. 
De waarde van den grond was op 800 Gld. geschat, 
waarmede het gansche gebouw, na aftrek Tan ruim 
400 Gld. kosten, der stad een voordeel van 2226 Gld. 
aanbragt. Den gansenen zomer hield men zich met het 
afbreken bezig; het puin werd ten behoeTe der zeedij
ken Tan Wonseradeel weggevoerd, en vóór dat men 
den grond effende, werden er diepe kuilen gegraTen 
tot berging van de menigvuldige doodsbeenderen, welke 
tegen de muren der kerk hadden gelegen, vanwaar deze 
hoek van het tegenwooidige kerkhof later den naam van 
Bonkenburg droeg. 

De ruime plek, welke door het wegbreken van de 
kerk was ontstaan, kwam den Stads Armvoogden zeer 
geschikt Toor, om daarop een groot Armhuis te bouwen. 
Het ontwerp werd, met uitvoerige plannen en teeke-
ningen deswege, welke nog bestaan, het Stedelijk Bestuur 
aangeboden, en door hetzelve in rijpe overweging geno
men. Vermits het echter deze stichting voor de armenkas 
meer na- dan voordeelig beschouwde, besloot de Rege
ling den 4 Maart 1768, van dit ontwerp af te zien, en 

(*) De bekende Schilder BIMK JBLÖERHÜIS heeft van het gebouw toen 
twee afbeeldingen vervaardigd en in het koper geètst, welke nog dik
wijl:, onder den naara van het Klokhuis voorkomen. 
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dien grond tot erven uit te geven, ten einde daarop 
nette woonhuizen te doen bouwen, tot verlenging en sieraad 
•van dit gedeelte der Groote Kerkstraat. Bij openbaren 
verkoop werden de metselaars JAN KOTEBOOM en TBLE 

FOCKES, tegen 25 Gld. eeuwige rente 's jaars, eigenaars 
van den ontledigden grond, op welken zij in de Kerkstraat 
de Tier laatste huizen (Wijk I , N<>. 106, 107 , 108 en 
109), en aan het Kerkhof tot nevens het Weeshuis 
eenige geringere woningen (N°. 144 en 145) lieten bou
wen , welke alle in 1776 voltooid waren. 

13. De Oldehoof. 

Naar gelang deze toren in ouderdom toenam, werden 
ook de zorgen en opofferingen grooter, welke tot her
stelling en instandhouding vereischt werden. De ijver, 
met welken die aangewend werden, gaf bestendig blij
ken van den eerbied en de waarde, welke men aan dit 
gedenkstuk van vroegere dagen en van grootsche herin
neringen hechtte. Die belangstelling vertoonde zich in
zonderheid op den 20 Jumj 1739, toen er op nieuw 
brand ontstond in den kruin des torens. IJlings stelde 
alles zich te weer, om middelen ter blussching aan te 
brengen, vóór dat de brand zich aan de zware gebind-
ten, tusschen welke de klokken hangen, mogt mede-
de elen. Spoediger dan men verwachtte, werd aan dien 
wensch voldaan: want hoe ijverig zich ook ieder nevens 
de spuitgasten ter hulpe spoedde, dankte men dezen 
gunstigen uitslag bijzonder aan de »getrouwe dienst en 
»ongemene volveerdigheit," welke zekere jongman van 
het Vliet, HEERKE LOÜWS genaamd, daartoe aanwendde, 
waarvoor de erkentelijke Magistraat hem 20 Dukatons 
tot eene vereering schonk. 

De aangebragte schade was evenwel nog albelangrijk. 
In den volgenden jare had de herstelling daarvan plaats, 
en werd de vlakte van den kruin met steenen in kalk 
en cement bevloerd, en al het beschadigde steen- en 
houtwerk vernieuwd. 

Nadat het Uurwerk in 1751 voor 609 Gld. geheel 
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vernieuwd was, vorderden de inwendige bestanddeeîen 
des torens in 1763 aanzienlijke herstellingen. Om nu 
niet van een nieuwen klepel, van 254 ponden zwaarte, 
in eene der klokken te spreken, werden de gebindten 
voor een groot gedeelte vernieuwd, en met zware bal
ken gestevigd. In weerwil van deze en andere herstel
lingen, van minder belang, welke echter het uiterlijk 
aanzien des torens weinig verbeterden, was men in 1765 
al weder verpligt, om het gebouw, uit vrees voor gevaar, 
»met schooren, swiepingen en ankers te versorgen," en 
drie jaren later op nieuw 400 Gld. aan de verbetering 
van het metselwerk te besteden. Ook in 1788 werd er 
eene som van 1645 Gld., ter verbetering van de voor
naamste gebreken van het muurwerk, aan te koste ge
legd; maar ook toen werd door een streng verbod der 
Regering een misbruik te keer gegaan, dat sedert lang 
van den toren gemaakt was, en hetwelk de oorzaak 
was geweest van vele gebreken. Op zon- en feestdagen 
namelijk, was toen de Oldehoof voor het algemeen toe
gankelijk, en dit gaf aanleiding, dat er alsdan in en 
op den toren voor de menigvuldige bezoekers velerlei 
koopwaren en ververschingen geveild werden, ja zelfs, 
dat op het plat de vedel gehoord werd, voor welke 
de dansende rijen zich al te onvoorzigtig en te talrijk 
waagden, om hiervan geene schrikkelijke gevolgen te 
^reezen. 

Ook het Oldehoofster Kerkhof, toenmaals de voor
naamste begraafplaats dezer stad, welke een getal van 
4700 graven bevatte, eischte bestendig groote kosten, 
KOO men het in netten staat wilde onderhouden. Toen 
de oude bouwvallige muur, welke iang den omvang 
der vroegere kerk aanduidde, afgebroken-, en door 
een kring lindeboomen vervangen was, werden al de 
graven, welke niet met zerken gedekt waren , met 208,000 
gebakken steenen, net bevloerd. In 1752 werd er 
2000 Gld. aan de ophooging en herstelling daarvan be
steed, totdat de zeer ongunstige toestand van het 
gansene Kerkhof in 1786 weder tot eene opoffering drong, 
welke men naauwelijks met 4300 Gld. meende te kunnen 



DE ROOMSCH KATHOLIJKE KEfiKBN. 1 7 1 

bestrijden; een Hijk, hoe weinig men destijds door da-
gelijksch onderhoud de hand hield aan dergelijke stede
lijke werken, wier volkomene herstelling, na lange ver-
waarloozing, eindelijk op zulke hooge sommen te staan 
kwam. 

14. De Roomsch Katholijke Kerken. 

Pater WILLEBRORDUS VAN DER HEIJDEN, die vandenjare 
1627 tot aan zijn dood in 1638 een der ijverigste Zen
delingen was van de orde der Jezuiten, om in Fries
land de Roomsch Katholijke eeredienst, welke hier, ten 
gevolge der omwenteling van 1580 en het verdrijven 
van de Spanjaarden, was te niet gegaan, weder op te 
beuren en te herstellen, heeft een zeer belangrijk ver
haal geschreven van hetgeen er door de leden dier orde 
tot uitbreiding van de Kerk, in Friesland en bijzonder 
te Leeuwarden, is verrigt (*). Volgens dit verhaal, bevond 
de Katholijke leer in dit gewest zich sedert 1580 in 
een verlaten toestand, als ware zij geheel uitgeroeid, 
toen in 1593 de eerste zendelingen der Jezuiten, met 
het boven vermelde oogmerk, in Friesland aankwamen. 
Hunne pogingen, om eenige edelen en burgers, die aan 
de oude kerkleer getrouw waren gebleven, in het geloof 
te bevestigen, en om anderen voor hunne zaak te win
nen , slaagden aanvankelijk zeer gunstig. Van tijd tot tijd 
kwamen er meerdere zendelingen over. Onder deze 
was ook de geleerde Pater ARNOLDTJS CATHUIS, uit een 
deftig geslacht in deze stad afkomstig. Het getal hunner 
aanhangers bestendig toenemende, werd hier in 1609 

(*) Dit merkwaardig geschrift, door de Heeren AMESSFOORDT en 
EVERTSZ uit het latijn vertaald, en met geleerde aanteekeningen voor
zien, is door hen in 18-42 te Leeuwarden uitgegeven, onder den t i tel : 
Verhaal van de verrigtingen der Jezuïeten in Friesland. Daar ik ver-
pligt ben, de kortheid zooveel mogelijk tebetrachten, verwijs ik ieder, 
die in dit onderwerp belang stelt, naar dit verdienstelijk werk. Het 
zeldzame geschrift: Der Jesuyten Negotiatie ofte Coophandel, Leeuw. 
161-4, door de vertalers op bl. 250 vermeld, doch niet door hen gezien, 
heb ik echter opgespoord, en berust in de Stedelijke Bibliotheek. 
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zelfs een wereldlijk priester, LAMBERTUS ENGELBERTS LAM-

BRINGA, in 1606 hier gekomen, door SASBOUT VOSMAER, 

opvolger van den Utrechschen Aartsbisschop, tot Pastoor 
aangesteld, onder den titel van Deken en Aartsdiaken 
van Leeuwarden, Deze hield zijne bijeenkomsten in een 
gedeelte van het vroegere Witte-Nonnen-Klooster, ingang 
hebbende in de Bontepapesteeg, waar thans nog de 
kerk der Dominikanen is. 

Bij voortduring bleven deze zendelingen hier ijverig 
werkzaam, om het Katholijk geloof in deze stad en 
omstreken voort te planten. VAN DER HEIJDEN vermeldt, 
<3at CARBONELLi alleen wel 600 zielen voor hunne zaak 
had gewonnen. Hij zelf noemt eene aanwinst van 48 
volwassenen en 180 kinderen, die hij in één jaar doopte, 
een middelmatigen oogst. In 1636, toen hij in deze 
provincie wel acht priesters tot medearbeiders had, zijn 
er 523 personen door hem gedoopt, en 60 paren in den 
echt verbonden. In het volgende jaar ontvingen wel 
480 personen te Leeuwarden van hem de absolutie. 
Verwonderlijk was de moed, met welken zij het gevaar, 
dat hen bestendig boven het hoofd hing, trotseerden, 
of wisten te ontkomen. Want zoowel de Algemeene 
als de Provinciale Staten hadden in en na den jare 
1580 herhaaldelijk een verbod doen uitgaan aan de 
priesters of geestelijken, om zich van alle pausselijke 
diensten, bijeenkomsten enz, te onthouden. Na 1593 
werden de verbodsbepalingen hier gestrenger, en bijna 
elk jaar op nieuw uitgevaardigd. Eene boete van 100 
Friesehe gouden Rijders was er zelfs gesteld op denge
nen , in wiens huis zulk eene verbodene bijeenkomst 
plaats had. Ook de Magistraat van Leeuwarden liet in 
1596 een verbod uitgaan tegen de vergaderingen der
genen, »die men Papisten noemt," en ijverde, vooral 
in 1609, zeer tegen de uitoefening van »de Pausselijke 
» Ceremoniën." 

In 1638 werd er zelfs een staatsbesiuit uitgev aardigd, 
dat alle Priesters binnen zes dagen de provincie Fries
land moesten verlaten. Zij gehoorzaamden wel aan deze 
bevelen, doch kwamen te spoedig terug, dan dat dil 
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besluit en opvolgende plakkaten Tan eenige uitwerking 
zouden geweest zijn. Integendeel, blijkens de klagten, 
welke van tijd tot tijd bij den Magistraat inkwamen, 
begonnen de Katholijken, in vermeerderd getal, hunne 
eeredienst openlijk uit te oefenen, en was het bekend, 
dat zij in de huizen der familiën VAN CAMP EN, TAN BOL

TEN , CATHUIS, EELCOMA , RISPENS , SCHELTINGA enz. Vrijelijk 
bijeenkwamen. Dikwijls werden zij vervolgd en geboet, ver
strooid en gevangen genomen, doch met geen ander gevolg, 
dan dat zij hoe langer hoe onbeschroomder voortgingen, 
hunne godsdienst uit te oefenen, en het getal hunner 
aanhangers uit te breiden. Eerlang bepaalden die ver
volgingen zich enkel tot de Jezuiten, wier verblijf in 
Nederland bij lands plakkaat strengelijk was verboden (*). 
Het groot getal vreemdelingen, die zich hier allengs 
nederzetten en de Katholijke leer beleden, en de toe
nemende verdraagzaamheid van het Lands- en Stadsbe
stuur schijnen de oorzaken geweest te zijn, dat men de 
vergaderingen der Roomschgezinden voortaan bij ooglui-
king toeliet. 

Een eerste stap tot bekoming van eenige meerdere 
vastheid, hadden zij in 't algemeen te danken aan de 
Lands plakkaten van 28 November 1755 en 15 Maart 
1757, waarbij bevolen werd, dat alle Gepermitteerde 
en Getolereerde Gezindheden, even als de Gereformeer
den , hare eigene arme ledematen en hunne kinderen 
moesten onderhouden (†); hoewel dit bevel hier ter 
stede eeue bekrachtiging was van het besluit der Rege-

(*) Dit Week nog in 1713 en 1718, doch vooralin 1680, bij het ver-
Wijf van den welsprekenden zendeling der Jezuiten, Pater WILHELMUS 
CROMSTREIJEN, van wien zijne vrienden, ten blijke van vereering, zelfs 
een groot portret in het koper lieten brengen en drukken. Een afdruk 
daarvan berust in de verzameling van den Heer Mr. J. T. BODEL HYEHHÜIS 
teLeiden. c. APPEUS, denkelijk te Leeuwarden, graveerde het, en A. r ï -
MEHs voegde er een lofdicht bij. Doeh bovendien is onder dat exemplaar 
nog een vers geschreven, welks inhoud geen gunstig getuigenis geeft 
van den geest, welke hen destijds bezielde. 

(†) Zie Verzameling van Placaten, I 426, II 68;BIHCKES, Begin
selen der Regtkunde in Friesland, I 66; GBATAMA, Onderzoek over de 
Geestelijke Goederen, 21. 
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ring, van 1685, waarbij den Roomschen opgelegd werd, 
om, even als de andere gezindten, zelve voor het on
derhoud van hunne armen te zorgen, zonder daartoe 
eenige hulp uit de stadskas te genieten. 

Eene tweede en belangrijke schrede tot hunne vestiging 
waren zij verschuldigd aan de afschaffing van de orde der 
Jezuiten door den edelen Paus CLEMENS XIV (GANGANELLI). 

Dien ten gevolge werd bij Plakkaat van den 16 Maart 
1776, onder meerdere bepalingen, door de Friesche 
Staten vastgesteld, dat bij de R. K. Gemeenten in deze 
provincie voortaan, onder goedkeuring van het plaatse
lijk bestuur, alléén wereldlijke Priesters en Kapellanen 
mogten aangesteld worden, die beloven moesten, geene 
stellingen te zullen leeren, welke het regt van- en de 
gehoorzaamheid aan de oppermagt der hooge Overheid 
konden krenken; alsmede, dat het den Roomschen ver
gund zou zijn, op naam en ten behoeve van het onder
houd van kerken, geestelijken en armen, Vaste Goede
ren te bezitten, te erven en aan te nemen; terwijl er 
van de toenmalige bezittingen van iedere gemeente door 
de Armbezorgers naauwkeurige lijsten opgemaakt- en aan 
het plaatselijk bestuur overgeleverd moesten worden, 
om het verduisteren daarvan te voorkomen (*). 

Deze inventarissen van alle vaste en losse bezittingen 
der kerken zijn nog in het Stedelijk Archief voorhan
den, en stellen ons in staat, een overzigt te geven van 
al de kerken, welke hier in 1776 bestonden. 

1. De oudste statie was een huis in de Speelmans
straat , dat beneden door den Pastoor, destijds DOMINICÜS 

WILLEMS, behoorende tot de orde der Dominikanen, 
bewoond werd, en op welks bovenverdieping zich de 
kerk, gewijd aan den H. DOMINICÜS, bevond, welke in
gang had in de Bontepapesteeg. Daar dit lange gebouw, 
met nog drie daartoe behoorende huizen aan de west
zijde , een gedeelte was van het vroegere Witte-Nonnen-
Klooster, zoo droeg deze kerk den naam van hei Klooster. 
Nog een huis, eenig land en twee schuldbrieven brag-

(*) Zie Verzameling van Placaton, TV 367, 372. 
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ten dezer pastorie 'sjaars ongeveer 260 Gld. op. De kerkver-
sierselen, waaronder zich vele van goud en zilver bevon
den, benevens 22 schilderijen, waren vrij aanzienlijk. 
Ook was er eene bibliotheek b i j , uit omstreeks 300 
boeken bestaande. 

2. In dien omtrek van het zelfde vroegere klooster 
bevond zich de tweede k e r k , welke een ingang had 
door een huis in de Speelmansstraat, dat later het R. K. 
Armhuis is geworden, als ook een in de Bontepapesteeg. 
Zij was gewijd aan den H. ANTHONIUS van Padua, en werd 
destijds bediend door GREGORIUS KOPPELAAR, behoorende 
tot de orde der Franciskanen of Minderbroeders. Blijkens 
de uitvoerige lijsten van goud- en zilverwerk, van kerk
en huisraad, van 18 schilderijen en ruim 500 boeken, 
had zij eene aanzienlijke bez i t t ing , benevens 320 Gld, 
renten van huizen en landen. 

3. De derde statie, een gebouw op de Vleeschmarkt, 
achter twee daartoe behoorende huizen , met pastoors
woning en tuin in de Begijnestraat, was oorspronkelijk 
eene Jezui tenkerk , welke in 1680 , onder groote tegen
kant ing van het Stadsbestuur, door de familie VAN CAM-
PEN was opgerigt, en nu , in naam, aan het geslacht 
VAN EELCOMA toebehoorde. Zij was aan den H. BONIFA-

CIFS, Apostel der Duitschers en Friezen, gewijd, en 
h a d , na de afschaffing van de Jezui tenorde, ARNOLDÜS 

PETRUS TINGA tot Pastoor bekomen. Zij bezat veel zilver-
werks , fraaije kerksieraden, éene bibliotheek van onge
veer 900 banden, en nagenoeg 300 Gld. inkomen. 

4. De vierde statie was omstreeks den jare 1700 
door de familie SCHELTINGA gevestigd op de bovenver
dieping van een achterhuis , dat men , tegenover de Ko
renmarkt , door eene steeg naderde. Het was mede eene 
Jezu i tenkerk , en had den H. WILLEBRORDUS tot Pa t roon , 

en JOSEPHÜS SCHOLTENS tot Pastoor. Behalve het tot de 
kerkdienst noodige zilverwerk, sieraden, schilderijen en 
bibliotheek van nagenoeg 100 werken , bezat deze kerk 
in hare nabijheid nog eenige huizen, waarvan boven ge
noemd geslacht in naam eigenaar was. 

5. In de Sacramentsstraat, tegenover de tegenwoor-
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dige Synagoge, bevond zich boven de woning van den Pas
toor ARNOLDUS ARETs nog eene s ta t ie , welke tot ingang had 
eene steeg in de Breedstraat. De inkomsten van vaste 
goederen (waaronder ook een huis in het Ruiter skwar-
t i e r , dat de gemeente vroeger tot kerk gediend had) 
waren niet aanzienlijk; doch van meer belang waren de 
kerks ieraden, schilderijen, meubelen en bibl iotheek, ui t 
300 werken bestaande. Toen in 1781 genoemde Pastoor 
opgevolgd was door HERMANUS DIEPENBROEK, werden er 
vele meubelen voor 718 Gld. verkocht , en voor 300 
Gld. n ieuwe aangekocht. Ofschoon het overschot d iende , 
om de bezittingen der kerk te vermeerderen, en deze 
ook in 1788 nog door JELLE VAN DER GEEST met 280 Gld. 
beschonken werden , schenen de Armvoogden, na den 
dood des genoemden Pastoors, in 1794 , niet in staat te 
zijn, deze statie op te houden. De kerksieraden werden 
toen onder de overige statiën verdeeld, het orgel in de 
k e r k : het Klooster overgebragt, en het hu i s , na eerst 
tot inkwartiering van Fransche troepen en daarna tot 
huisvesting van 36 Stads-Weezen gediend te hebben , met 
ruimen tuin in 1797 verkocht aan den t immerman 
G. VAN DER WIELEN, die de kerk tot eene kleine zaal 
vert immerde, en daarna den tuin gebruikte tot het bou
wen van eene groote Concertzaal enz. 

6. Ook de Jansenisten of de Bisschoppelijke Cleregie 
had hier eene ke rk , welke gesticht was door ALLARDUS 

VAN HAEFTEN, die in 1699 Pastoor te Leeuwarden en 
Aartspriester van Friesland was ; doch, de gevoelens van 
den Bisschop van Iperen , c. JANSONIÜS , toegedaan, zich 
aan de heerschappij van den Paus had onttrokken. Se
dert ontvingen zijne opvolgers hunne aanstelling van de 
Aartsbisschoppen van Utrecht. Deze ke rk , de Noteboom 
bijgenaamd (thans de Tweede Stads-Armschool) had haren 
ingang door een huis aan de noordzijde van de Bontepa-
pesteeg, hoewel de woning des Pastoors, destijds J. c\ DE 
GROOT , in de Speelmansstraat s tond, waar thans de 
Eerste Stads-Armschool is. Van alle statiën bezat zij de 
rijkste bezittingen, die 567 Gld. rente gaven; als ook 
veel zilverwerks (alleen op 2000 Gld, gewaardeerd), eene 
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groote verzameling schilderijen, misgewaden, meubelen 
en boeken. Evenwel was het getal harer leden sterk 
afnemende , zoodat, nadat de Pastoor ws. COPPEN in 1781 
vervangen was door GERARDÜS HEINBERG, hun getal in 1798 
nog slechts 10 bedroeg. Dien ten gevolge werden de gebou
wen en goederen omstreeks 1805 openlijk verkocht, en 
de bezittingen genaderd, door twee pastoren, afgevaar
digden van het Utrechtsche kapittel. 

Ten jare 1798 bedroeg het getal Katholijken hier 
ter stede in het geheel 3200 zielen. 

AANBOU WINGEN EN VERFRAAI JINCiEN. 

15. Bebouwing van verschillende oorden der Stad. 

Tijdens den langdurigen vrede en de bestendige wel
vaart, welke de 18e eeuw kenmerkte, gaf de toene
mende bevolking aanleiding, dat de Stedelijke Regering 
dikwijls aanzoeken ontving, omeenige gronden, bijzonder 
aan den stadswal, af te sîaan, ten einde daarop wonin
gen te bouwen. Door geene oorlogen bedreigd, en geen 
gevaar duchtende, werd daaraan gereedelijk gehoor ver
leend. In den Boterhoek en de Kalvergloppe, op het 
Hoekster Kerkhof, bij den Jakobijner- of Wabbe-Wisses-
dwinger, achter de Blokhuissteeg, in den Torenstraat 
en op vele andere plaatsen meer, werden alzoo van 
tijd tot tijd gedeelten gronds ter bebouwing afgestaan, 
en daardoor deze buurten uitgebreid. Over de verlen
ging van de Groote Kerkstraat en de verdere bebouwing 
van het Kerkhof van Nijehove hebben wij hiervoor, bladz. 
169, reeds gesproken. 

Ook de zuidwestelijke hoek der stad, of de binnen
ruimte van den Verlaats- of Prinseweitmolens-dwinger 
werd in 1788 door de eigenaars van de daar nevens 
staande Linnenverwerij en Klanderij met acht woningen 
bebouwd. Die buurt ontving den naam van : het Arends-
klooster, — niet naar eenig geestelijk gesticht, maar 
wegens de vereenigde zamenwoning, als een besloten 
geheel, rondom eene bleek. De naam van Arend werd 

II . 12 
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er bijgevoegd, omdat men goedvond, een ouden, elders 
gevonden, steen, waarop een dubbele Arend was uit
gehouwen, in den muur van de middelste woning te 
plaatsen, met het onderschrift: 

INDE SVARTE ÀERNDT 

Hof 
waar beneden de stichters een anderen steen plaatsten, 
met het opschrift: 

A: J: Rodenburg en M: J: Bruinsma 
Hebben de Eerste steen Gelegt 1788. 

Gelijke benaming van Klooster gaf men omstreeks 
dezen tijd aan eene dergelijke buurt op den Groene
weg , welke, omdat een Salmkooper deze negen woningen 
had laten bouwen, den naam van Salmklooster bekwam-
Ook in den Boterhoek waren omstreeks 1744 achter 
een huis rondom eene bleek negen dergelijke woningen 
gebouwd. Zij droegen toen geen naam, doch ontvingen 
dien van Oranjeklooster in 1814, bij het overgaan aan 
andere eigenaars, die de vreugde over het herstel van 
het Huis van Oranje op het hart en de tong lag. 

Een misbruik van de vergunning der Regering, om nevens 
de eerste brug in het Zaailand, tegen den wal, een 
plekje gronds tot bergplaats van scheîpzand te gebrui
ken, maakte de metselaar TBLE FOKKES, doordien hij 
daarop van 1760 tot 1774 verschillende aaneengehechte 
woningen bouwde, waarvan de grond hem daarna ter 
bede werd afgestaan, en de grondpacht van 7 stuivers 
tot 16 Gld. verhoogd. Dit is thans het, naar den 
tegenwoordigen eigenaar, dus genoemde Meijers-erf. 

16. Overdekking van Waterleidingen. 

Onder de weinige voorwerpen, welke in dit tijdvak, 
als wezenlijke verfraaijingen van de stad, ons belang 
inboezemen, omdat ze als zoodanig en ook voor de toe
komst waarde hadden, mogen wij met genoegen melding 
maken, dat het herbouwen van het Stadshuis in 1715 
aanleiding gaf tot het besluit, om de smalle binnengracht, 
welke, als eene voortzetting van de E e o f E e w a l , 
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langs de muren van het Raadhuis naar het Heerenwaltje 
kromde, met een gewelf te overkruinen. Reeds in 
1688 was dit voor een klein gedeelte geschied, ten 
einde de nieuw gebouwde Hoofdwacht een geschikt 
voorplein te bezorgen. Nu werd dit gewelf om het 
Raadhuis heen verlengd, en de gansche ruimte geëf
fend , bestraal en daardoor in een breed en zeer vlak 
brugplein herschapen, dat zoowel het nieuwe Stadshuis 
als het Stadhouderlijk Hof een fraai voorplein bezorgde, 
en aan beide gunstiger voorkomen schonk. Bij het 
bestaande gebrek aan pleinen en ruime marktplaatsen 
in deze stad, was dit Raadhuis- en Hofplein alzoo 
eene wezenlijke aanwinst. Bovendien hebben vreemde
lingen deze brug, welke thans eene lengte heeft van 
bijna 100 Ned. ellen, eene zeldzaamheid in ons land, 
en eene merkwaardigheid dezer stad genoemd. 

Aan de vernieuwing en verbetering van de Langepijp 
werd in 1753 ook. eene som van meer dan 3000 Gld. 
te koste gelegd. 

Bij besluit van den 16 September 1757 gaf de Magis
traat last, om de naauwe sloot of waterlossing, loopende 
uit de Oudegracht door de Bollemanssteeg naar de Rui-
terswacht, deels te dempen, deels te overkruinen: » ten 
»einde alle stank, en deformiteit aldaar werde wegge-
» ruimt, en de passage daar ontrent beter aspect bekome, 
»tot commoditeit te gelijk en cieraad voor de stad." 
Dit geschiedde, hoewel niet met zulk een gunstig ge
volg, als men zich daarvan had voorgesteld; terwijl den 
Diakenen der Nederduitsche Hervormde gemeente werd 
toegestaan, om, bij de inrigting van de vroegere Munt 
tot een Diakeniehuis, de Zwakkamer van dit gesticht 
over den aangewonnen grond te bouwen, waarbij ook. 
aan de buurt de Zak een beter voorkomen-, en tevens 
een wal en opslag aan de Oudegracht werd gegeven. 

Sedert de sloot tusschen de Tweebaksmarkt en de 
Keizersgracht gedempt- en het Nieuwstraatje ontstaan was, 
was ook de doorstrooming van de Keizersgracht gestremd, 
en ondervonden de bewoners daarvan een gelijk nadeel 
als van boven vermelde waterlossing. Een middel, om 

12* 
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dit te herstellen, en de zuiverheid en de doorvaart van 
deze gracht te bevorderen, lag echter voor de hand. 
Het bestond in het doorgraven van den stadswal nevens 
het Droevendal, en het maken van eene nieuwe Water
poort. Hiertoe besloot de Regering. In Augustus 1778 
werd met dit werk een aanvang gemaakt, en ae gemet
selde boog, van tien voeten breedte, met zijne wallen 
en vleugels, waaraan 266,000 steenen gebruikt werden, 
nog in dit zelfde jaar voltooid. De kosten van deze 
Nieuwe Waterpoort, welken naam zij ontving, beliepen 
vooreerst ruim 4000 Gld. Doch deze som werd, ten 
gevolge van dit werk, met nog ruim 5000 Gld. kosten 
vermeerderd, doordien de Magistraat in dit jaar tevens 
de Keizersgracht geheel deed uitdiepen, vervolgens haar 
met ongeveer 1600 voet houten wallen liet beschoeijen, 
met 63 lindeboomen deed beplanten, en eindelijk over 
dezelve twee nieuwe bruggen, in het Droevendal en 
nevens de Oosterstraat, liet leggen. Door al deze 
werkzaamheden verkreeg deze binnengracht een veel ver
beterd aanzien. 

Eene poging van het Stedelijk Bestuur, om, in na
volging van Zwolle, de Bestrating dezer stad, in 1733, 
op stads kosten, uit ééne hand te doen vernieuwen en 
verbeteren, bleef echter zonder gevolg, zoodat de 
straten, welke door ieder eigenaar voor zijn huis op 
zijne wijze hersteld werden, bij voortduring zeer onge
schikt en onregelmatig werden onderhouden. De uit
voering van dit groote werk was voor eene volgende 
eeuw bewaard (*). 

17. De Stads Wallen. 

Bestendig werden de Stedelijke Vestingwerken, gedu
rende dit tijdperk van bijna onverstoorde rust en vrede, 
in goeden staat onderhouden. Eerst in een der laatste 
jaren van dit tijdvak dreigde er een gevaar, dat op 

(*) Omtrent sommige andere Stedelijke Werken hebben wij eenige 
bijzonderheden medegedeeld in Aanteekening 16. 
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het nemen van krachtige maatregelen ter beveiliging van 
de stad bedacht deed zijn. Toen in het jaar 1787 de 
burgertwisten en partijschappen tot eene verbazende hoogte 
waren gestegen, bestond er vrees, dat de Staatsgezinde 
partij, welke zich te Franeker gevestigd en versterkt 
had, een aanval zoude kunnen wagen op de Hoofdstad, 
die de zijde des Prinsen van Oranje bleef houden. In 
aller ijl werden alzoo de stads wallen en borstweringen 
hersteld, met nieuwe verschansingen versterkt, met 
meer geschut beplant, en verder alles verrigt, wat tot 
de versterking van de vesten en de beveiliging van de 
stad kon bijdragen. Het gevaar was echter zeer kort
stondig, naardien de komst der Pruissische troepen in 
ons vaderland spoedig de onderwerping en overgave van 
Franeker, en de herstelling van het aangevallen stad
houderlijk gezag ten gevolge had. Zelfs nam de vrees 
voor gevaar eerlang dermate af, dat , slechts vier jaren 
later (1791), al de borstweringen en verschansingen der 
wallen en bastions (met uitzondering van die des "Wïr-
dumerpoorts-dwingers) voortaan onnoodig geacht-, en 
alzoo afgeworpen en geslecht werden. Hierdoor bekwam 
de kruin van den wal eene meerdere breedte en geschikt
heid als wandelpad. Van tijd tot tijd werd nu ook het 
geschut verkocht; in 1796 werden nog de laatste vijf 
stukken, ter zwaarte van 12,000 ponden, voor vier 
veldstukjes van 2512 ponden gewigt verruild (*). 

AANWAS VAN » E BlUTENBUURTEN. 

18. Met Vliet, Kleijenburg enz. 

Bij eene Volkstelling in het laatst der 18e eeuw werd 
de Bevolking van Leeuwarden bevonden uit 16,800 zielen 
te bestaan, waarvan 14,000 in de Stad en 2800 in de 
Voorsteden en Buitenbuurten, onder het StedelijkRegtü-
gebied, woonden. Deze laatste, een zesde gedeelte van 

(*) Afbeeldingen van het uitwendig voorkomen der vier Stads 
Poorten, in den jare 1785, zullen wij als Piaat X enXI mcdedeelen. 
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het geheel uitmakende, waren alzoo aanzienlijk vermeer
derd , doordien de beperkte ruimte binnen de stad min
der gelegenheid tot aanbouw schonk dan daar buiten het 
geval was. 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, Fa-
brijkanten, Koop- en Handwerkslieden vestigde. De toe
nemende handel en scheepvaart, en de ondernemende 
geest van vele bekwame en vermogende kooplieden, 
zoowel op het Vliet als in de Stad wonende, werden 
met zulk een gunstigen uitslag bekroond, dat zij, meest 
tusschen de jaren 1750 en 1780, niet alleen verschei
dene groote Pakhuizen, maar ook vele deftige woon
huizen op het Vliet lieten bouwen, welke het aanzien 
dezer buurt niet weinig bevorderlijk waren. Maar nie
mand hunner overtrof in ijver en schranderheid PIETER 

LÜITJES VAN DER MEÜLEN, die met zijn broeder HERMAÎUJS 

in 1752 den grooten steenen Oliemolen, de jonge Feniks, 
met de daarbij gelegene en naar hem genoemde Pie-
tersburen liet bouwen, welke molen tevens tot eene 
Plaatslijperij, en tot het malen van run en tras werd 
ingerigt; terwijl hij, toen het geluk zijne eerste onder
nemingen begunstigde, hierbij nog eene Leerlooijerij, eene 
Zoutkeet en eene Zeepziederij liet bouwen, waarom dit 
geheel destijds als »de fraaiste en kostbaarste Fabriek 
»van de geheele Provincie" werd geroemd (*). 

De voornaamste fabrijken, welke in deze eeuw hier 
nog tot stand kwamen, en tot wier oprigting de Staten 
Octrooi verleenden, waren: eene Lijmziederij bij de Pop-
pebrug, in 1710 door KLAAS KARSTEN begonnen en in 
1724 door zijn zoon voortgezet; een Molen tot het malen 
van snuiftabak en verwstoffen, in 1760 door LOTJIS LE 

MAIRE en de Wed. PIETER AÜKES DE VRIES bij Kleijenburg 
opgerigt; een Pelmolen op Schilhampen, in 1732 door 
JAN JANSEN gebouwd; eene Balkhelling en Scheepstim-

(*) Zie Tegenwoordige Staat van Friesland, I I 167; KNOOP, Hist. 
Beschrijvinge van Friesland, 30, en meerdere bijzonderheden omtrent 
deze en andere aanbouwingen op het Vliet, in Aanteekening 17. 
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merwerf, welke TfE ABES in 1766 ongeveer in het midden 
van het Zuidvliet oprigtte, op het erf van den Koren
molen, die te dezer gelegenheid door de molenaars der 
stad uitgekocht en afgebroken werd; eene Meekrap-
stoof en molen achter Cambuur, welke in 1751 door 
eene compagnieschap tot stand kwam, ofschoon de herhaalde 
mislukking van dit gewas eerlang de ontbinding van 
deze vereeniging ten gevolge had (*). 

19. De Graehtswal, Achter de Hoven 
en verdere Buitenbuurten. 

Ter zuidzijde van het Vliet werd in deze eeuw 
de Graehtswal van lieverlede nagenoeg geheel volbouwd, 
en met verscheidene nette "woonhuizen versierd. Door 
het opzetten van de wallen met houten beschoeijxngen 
werd het aanzien dezer fraaije buurt in 1777 mede veel 
verbeterd. De Magistraat kwam daartoe de eigenaars 
voor een gedeelte te hulp, en liet tevens, van af deze 
buurt tot aan de Potmargebrug, welke in 1781 door 
een gemetselden boog werd vervangen, een forschen 
steenen wal met voetpad maken. 

Grooter veranderingen onderging het oord langs het 
rij- en wandelpad Achter de Hoven, — niet slechts door 
het toenemend getal tuinen en zomerhuizen, maar vooral, 
doordien de vereerde Prinses MARIA LOUISA goedvond, 
hier, in de nabijheid der Hoofdstad, omstreeks denjare 
1730 een schoon Buitenverblijf te doen aanleggen, dat 
naar haren naam Mariënburg werd genoemd. Het be
stond uit twee fraaije hoofdgebouwen (één aan den weg 
en één in den hof), welke, volgens de beschrijving van 
een tijdgenoot, omgeven waren met »aangename wan-
» deldreven, lommerrijk geboomte, geurige bloemperken, 
»keurlijk boomooft en visehrijke vijvers, welke eene 

(*) Omtrent de geschiedenis van deze onderneming zijn belangrijke 
berigtenbijrOEKESJ0ERDS,I?escAr$!̂ nge®a» Friesland, I lSO.BijStaatS-
resolutie van 15 Maart 1775 werd echter aan JAN ZEPER het in 1751 ge
geven Octrooi nog voor 30 jaren verlengd. 
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»aanlokkende verscheidenheid maak ten , die het oog 
»bekoorde en de zinnen streelde" (*). I n dezen lusttuin 
bragt de waardige Vorstin in de laatste jaren haars le
vens bestendig de zomermaanden door. Bij haren dood 
in 1765 bleek h e t , dat zij , boven een legaat van 10,000 
Gld. aan de algemeene Armen dezer stad, deze Vorstelijk 
Hofstede als een legaat aan de Diakenie-armen der Ne-
derduitsche Hervormde Gemeente alhier had besproken, 
waarmede zij de veelvuldige weldaden, bij haar leven aan 
noodlijdenden bewezen , bekroonde. I n November van dat 
jaar yerkochten de Diakenen het geheel voor T

9
T gedeelte aan 

BOKKE DOITSES , Gardenier te Huizum, en voor -}-$ gedeelte 
aan den Heer JOHAN OTTO KRITIGER te Leeuwarden, te 
zamen yoor eene som van slechts 8974 Gld. (†) De 
eerste liet veel van he t geboomte uitroeijen, en verkocht 
verschillende gedeelten gronds tot k le ine moestuinen, 
waarbij vier zomerhuizen gebouwd werden. De laatste 
hield het hoofdgebouw aan den weg me t een gedeelte 
van den hof in s tand, he twelk sedert onderscheidene 
bewoners h a d , en den ouden naam bleef dragen. I n 
1838 werd dit gekocht door Jhr. v. L. VEGILIN TAN CLAER-

BERGEN, wiens dochter , Freule L. A. VEGILIN VAN CLAER-

BERGEN , he t huis later veel liet vergrooten en verfraaijen, 
en welke de nabijgelegene huizen en tuinen deed aan-
koopen , en door n ieuwe gebouwen vervangen, waardoor 
dit buitenverblijf op n ieuw een schoon voorkomen en 
eene groote uitgestrektheid verkreeg. 

(*) DE cHAMtoT, in het leven der Prinses, Leeuw. 1765, W. 195, 268. 
(†) Volgens de omschrijving in den koopbrief, bestond het verkochte 

in: »Twee groote magnifique huisingen, met aparte groote keuken, 
»wasehkeuken, stallinge en koetshuis, mitsgaders een afgezonderde 
»hovenierswoninge; verders een groote voorplaats en poort aan den 
»weg, fraije blomtuin, en een groote plantagie met fraij e heggen, in 
ii diverse hovingen en perken afgescheiden, voorsien met een zomerhuis 
«aan de Potmarge, drie vijvers, verscheidene prielen, een groote vo-
»lière, een groote turfschuur en watermolen; voorts beplant met fraije 
«blommen en een menigte allerbeste vruchtbomen, benevens een Cin-
»gel tot een reed gebruikt." Men verhaalt, dat het geheel eene uitge
strektheid had van 14 pondematen of ruim 5 bunders. 



DE BÜITENBUÜBTEN. 185 

Nevens deze Hofstede werd ten jare 1773 een vier
kant stuk lands, ter grootte van 9 pondematen of ruim 
3 bunders, door den Magistraat tot een Exercitieveld 
voor de stedelijke bezetting bestemd en bekwaam ge
maakt, nadat drie jaren vroeger de Arentstuin tot eene 
Exercitieplaats voor de Kavallerie was geëffend en inge-
rigt geworden. — In de daarbij gelegene buurten Oud-
Galileën en Camstraburen, gelijk op verschillende an
dere plaatsen in den omtrek der stad, werden in den 
loop dezer eeuw nog vele huizen en fabrijken aangebouwd 
en andere vernieuwd, ten gevolge waarvan het getal 
inwoners der Buitenbuurten tot zulk een belangrijk 
gedeelte der stedelijke bevolking toenam. 
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1. Overzigt van de Gebeurtenissen. 

ixedurende de lange rust en den bijna bestendigen vrede 
van het grootste gedeelte der 18 e eeuw waren er in het 
staatsbestuur der Vereenigde Nederlanden vele misbrui
ken ingeslopen, en veelvuldige betrekkingen in aard en 
doel verbasterd. Brandend was het verlangen naar ver
betering reeds in 1747, toen de volksstem Prins'WILLEM 
CAREL HENDRIK FRiso tot Algemeenen Stadhouder verhief. 
Hoe hoog gespannen de verwachtingen waren, welke 
men op zijne wijsheid en gematigdheid bouwde — lijn 
vroege dood in 1751 veranderde die in zoo vele teleur
stellingen. Noch onder het bewind van Prinses ANNA, 
noch onder dat van Prins WILLEM V, die in 1766 het 
roer der regering aanvaardde, werden zij bevredigd, maar 
namen de gebreken in tal en mate toe. De algemeene 
welvaart, die destijds in ons vaderland heerschte, wist 
lang de bezorgdheid af te wenden; doch gaf ook eerlang 
moed en kracht aan de burgers van den staat, om zich 
tegen de misbruiken te verzetten, toen de gunstige uit
slag, welke den vrijheidsoorlog der Noord-Amerikaansche 
Staten bekroonde, ook hier de denkbeelden van vrijheid, 
van onafhankelijkheid en van de oppermagt de~ volks 
deden ontwaken en veldwinnen. Vele waren de onlus
ten, partijschappen en verdeeldheden, welke uit een 
zamenloop van omstandigheden voortvloeiden, en welke 
voedsel gaven aan veler misnoegen jegens den Stadhou
der en deszelfs gezag, hetwelk in 1787 eene voor den 
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Prins gevaarlijke hoogte bereikte. Door de hulptroepen 
des Konings van Pruissen, die toen in ons vaderland 
trokken, om den Stadhouder in zijne waardigheid te 
handhaven, werden wel de rust en de oude orde van 
zaken hersteld, doch geenszins de gebreken van den 
Staat verbeterd, en nog minder de verbittering der in
gezetenen hierover, gesmoord. Integendeel, deze nam van 
jaar tot jaar toe : want de geest des volks haakte naar ver
andering, omdat het ontwassen was aan vele verouderde 
vormen en instellingen, welke niet meer overeenkwa
men met de nieuwere denkbeelden omtrent de pligten 
en regten van overheden en burgers. Door het voor
beeld der staatsomwenteling in Frankrijk, werwaarts 
vele tegenstanders van den Prins gevlugt waren, aange
spoord, verlangde men hulp van dezen gevaarlijken na
buur , ten einde hier eene gelijke omwenteling tot stand 
te brengen, welke aan het gezag der Staten en des 
Stadhouders een einde maken-, en eene nieuwe orde 
van zaken invoeren moest. Zoo kwam men van kwaad 
tot erger; en vreemd was het voorzeker, dat men aan 
de zucht, om dat doel te bereiken en om zich te wreken, 
het behoud, de vrijheid en de onafhankelijkheid des 
vaderlands opofferde, en dat men zich in opgewonden 
geestdrift enkel vergenoegde met den schijn van die te 
bezitten, onder de hoogdravende kenspreuk der om
wenteling: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap! 

Toen het Fransche leger in aantogt was, had zich te 
Leeuwarden een Committé Revolutionair opgeworpen, 
dat den 10 Februarij 1795 zoowel de Staten van Fries
land als den Magistraat en de Vroedschap dezer stad 
uit hunne betrekkingen ontsloeg, en hier eene Munici-
paliteit, uit 12 leden bestaande, als nieuwe Stedelijke Rege
ring aanstelde. Ten teeken der bekomene vrijheid, werd er 
dadelijk een Vrijheidsboom vódr het Stadshuis geplant, 
en op dien zelfden dag een aantal, in Ï7S7 uitgewe
kene , burgers, onder het luiden van de klokken en het 
bulderen van het geschut op de wallen, door de in rijen 
geschaarde gewapende burgers heen, plegtig de stad in-
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.gehaald. Vóór het Raadhuis werden zij verwelkomd 
door ongeveer 200 in het wit gekleede en met nationale 
linten versierde meisjes of »jonge Burgeressen" ; waarna 
allen, dansende om den vrijheidsboom , uitbundige vreugde 
over de plegtigheid van dezen merkwaardigen dag be
toonden. Een dergelijk feest werd hier gevierd op den 
4 Maart, toen de Fransche Generaal GASPARD THIERRT 

met een aantal huzaren zijne plegtige intrede in Fries-
lands Hoofdstad hield. Maar nog meer luister spreidde 
men ten toon bij het feest van den 20 Junij, bij gele
genheid van de afkondiging van het Traktaat van Al
liantie met Frankrijk, toen er vdór het Raadhuis eene 
fraaije Gedenknaald was opgerigt, op wier balkon de 
voorzitter der Provisioneele Friesche Volksrepresentanten 
en de Fransche Generaal elkander den broederkus ga
ven, ter bezegeling van het verbond: dat Nederland 
aan Frankrijk honderd millioenen Guldens en een aan
zienlijk gedeelte van zijn grondgebied zou afstaan, en 
voor het onderhoud van 25,000 behoeftige Fransche 
soldaten zou zorgen, — als schadeloosstelling voor het 
aanbrengen van de zoogenaamde Vrijheid! (*) 

De Bataafsche Republiek, aan welke slechts een schijn 
van volksbestaan was overgebleven, was nu gevestigd. 
Ten gevolge der voortdurende staatkundige verdeeldhe
den en beginselloosheid, moest zij in elf jaren acht ma
len verwisselen van Staatsregeling, gelijk ook het Stede
lijk Bestuur telkens van vorm en naam veranderde. 
Zeker beantwoordde de uitkomst niet aan de vroegere 
verwachtingen, en aan de verbazende opofferingen, welke 
bestendig gevorderd werden. Men liet ook het geloof 
aan die duur gekochte vrijheid eerlang geheel varen, 

(*) Uitvoerige beschrijvingen van de vreugdebedrijven bij die fees
ten, welke -wij hier slechts kortelijk mogen vermelden, vindt men in de 
Leeuwarder Couranten van die dagen. Die gedenknaald of piramide 
werd 1.4 dagen later in die Courant te koop aangeboden, als geschikt om 
«tot een extra fraaij Tuincieraad op het eind van een Allee (of op een 
> verheven Tiras in het midden van een Thuin) met zyn opgaande Trap 
»en Ballustrade, met eenige Bomen omcingelt tot een verheven Lust-
»prieel te worden gemaakt." 
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toen het Keizer NAPOLEON behaagde, in 1806 het Koning
rijk Holland op te rigten, en in 1810 Nederland bij 
Frankrijk in te lijven, waardoor deszelfs volksbestaan 
geheel verloren ging. — Hoe Yele ook de rampen, en hoe 
groot de opofferingen en verliezen waren, welke JVe-
derland in dit tijdperk der overheersching heeft moeten 
verduren — de uitkomst heeft gelukkig bewezen, dat deze 
rampspoed in vele opzigten voor de vorming des volks 
van heilzatnen invloed is geweest. 

Wie kan verwachten, dat het Stedelijk Bestuur in 
zulk een tijdvak belangrijke Gebouwen, Gestichten of 
Verbeteringen kon tot stand brengen? Maar de veran
derde geest en behoeften des tijds vorderden, naar gelang 
van de omstandigheden, voorzieningen, welke zich meest 
tot veranderingen van het bestaande bepaalden. Hetgeen 
hier als zoodanig met betrekking tot ons onderwerp 
voorviel of tot stand werd gebragt, willen wij alzoo 
achtervolgens geleidelijk mededeelen. 

2. Gebouwen tot Militair gebruik. 

Met hoeveel opgewondenheid en luister de feesten 
der omwenteling ook gevierd werden — het duurde niet 
lang, of velen zagen in, dat het middel, om in plaats 
van de oude eene betere regeringsvorm te bekomen, bij 
voorraad erger was dan de kwaal zelve: want nog geene 
maand was er sedert de komst der Franschen verloopen, 
of reeds vingen de klagten der Regering aan, dat de 
stads middelen uitgeput waren, doordien de »vreesse-
»lijke kosten" van het onderhoud van het zware garnizoen 
der stad elke week op ruim 6000 Gld. te staan kwam. 

Kort vóór het leger herwaarts kwam, nam de Municipali-
teit, den 28 Februarij 1795, een besluit, waarbij zij de 
ingezetenen verwittigde van »de aanmarsch van een 
»notabel getal Fransche Troupes, met oogmerk , alhier 
» eenige tijd guarnizoen te houden ; — dat die Troupes, 
» dienstbaar geweest zijnde, om het geheele Vaderland de 
»zoo gezegende en heilzame Omwenteling te bezorgen, 
» op zoo grooten marsch veele fatigues hadden ondergaan 
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» in dit ontijdig saisoen; — dat de M e n s c h e l i j k h e i d 
» dus ook nu vorderde schikkingen te beraamen, dat o n z e 
» M e e d e b r o e d e r s en V r i e n d e n , de F r a n s c h e n , 
» behoorlijk gerecipieerd en onder dak gebragt worden ; — 
»dat daartoe bij voorraad de Publicque Stads Gebou-
»wen, geschikt tot inquartiering en berging voor man-
»schap en paarden, in gereedheid gebragt zullen wor-
»den; doch dat, daar deze alleen niet toereikende zul-
»len zijn, dus ook de hulp en adsistentie onzer waarde 
»Medeburgeren in deezen word ingeroepen." 

Nog den zelfden dag werd de ontruiming van het 
Nieuwe Stads-Weeshuis, en den 5 Maart die van het OM 
Burger-Weeshuis bevolen, met last, om de kinderen 
tegen weekgeld bij anderen te besteden. Eerlang zag 
men nu deze stichtingen der weldadigheid van het voor
geslacht op eene afzigtelijke wijze door ruwe Carmagno-
len bewoond. Voor de ruiterij vond men bij voorraad 
geene betere huisvesting dan in de zoogenaamde Prinse-
Stallen in de Doelestraat, waar ruim 150 paarden plaats 
konden vinden, en waarbij men tevens van de Manége 
kon gebruik maken. Daar deze ruimte nog op verre na 
niet toereikende was, werd er op lands kosten in de 
laan van het Zaailand eene Loods tot stalling voor de 
Huzaren getimmerd; eene Loods, welke de verbazende 
lengte had der gansche laan (van Meijers-erf tot het Wit 
stek) , bedragende 300 Ned. ellen. Aan de overzijde werd 
in de laan van het Ruiterskwartier, bij de Molenbrug, 
eene hooge loods tot een Hooi-magazijn getimmerd. 

Ook de Kerken werden niet ongemoeid gelaten. Na
dat op den 25 April bevel was gegeven tot het wegne
men van alle Wapenborden, Schilden en alle andere 
eereteekenen in de Hervormde kerken, welke, » als ha-
»telijke overblijfzels van de ongelijkheid en Hoogmoed 
» der voorige tijden, hinderlijk waren aan de onvervreemd-
»baare Rechten van Natuurlijke en Maatschappelijke 
»Gelijkheid," en alzoo niet meer geduld konden wor
den, werd de Groote Kerk »ten dienste van den lande 
»in requisitie gesteld," en tot een Hospitaal gebruikt, 
hoewel dit gebruik niet langer dan een half jaar heeft 
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geduurd. Be Galileërkerk en Westerkerk werden nu en 
dan gebezigd tot het houden van de Grondvergaderingen, 
of Volksoproepingen tot het stemmen van Kiezers voor 
Regeringsleden. De Luthersche Kerk werd in 1810 tot 
een pakhuis voor de Douanen, ter berging van aange
slagen goederen, in beslag genomen. De Roomsche Kerk 
in de Breedstraat en Sacramentstraat werd in een Brood-
magazijn herschapen; terwijl de Janseniste Kerk eerlang 
de bestemming bekwam tot een Hospitaal, en daarna 
tot een kantoor voor de Douanen. 

Zeer spoedig kwam ook het ruime Stadhouderlijke 
Hof in aanmerking. Reeds den 28 Februari] verzocht 
de Municipaliteit aan de Provisioneele Representanten, 
om dit aanzienlijk gebouw tot »Logement voor de Com-
»mandanten of Generaals van de Troupes" te mogen 
gebruiken, nadat acht dagen të voren het stadhouder
schap vernietigd- en de Prins van zijne waardigheden 
ontzet was. Deze vroegere zetel der Nassausche Vorsten 
bekwam nu achtervolgens, bij afzonderlijke gedeelten, 
verschillende bestemmingen, als; tot huisvesting van 112 
Stads-Weezen, tot drie Latijnsche Scholen, tot Bureaux 
van het Fransche bestuur, tot Magazijn van kleeding en 
levensmiddelen, tot Hospitaal enz.; terwijl de kelders 
dienden tot bewaarplaatsen van 150 Gevangenen. De 
vroegere Ruitersstal in de Kleine Kerkstraat werd tot 
eene Garnizoens-Bakkerij en Broodmagazijn en later 
tot eene Ruiterswacht gebruikt. De Latijnsche Scholen 
dienden eerst tot het houden van vergaderingen van 
sommige Committées, daarna tot Provoost en zetel van 
den Raad van Administratie en Discipline der Gewa
pende Burgermagt, en later tot Kazerne. Zelfs moest 
Jhr. j . VAN BüRMANiA, zijn bijzonder eigendom, het 
Burmaniahuis, met tuin en stalling, ten behoeve 
van Fransche militairen en hunne werkplaatsen af
staan. — Zóó paste men de Vrijheid en Gelijkheid toe! 

Daar deze wijze van huisvesting, alsmede de inkwar
tiering van de Fransche soldaten bij de ingezetenen, 
met zeer vele bezwaren en kosten vergezeld gingen, zag 
men hoe langer hoe meer de noodzakelijkheid in van 
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»het etablisseren Tan Casernen of Barakken," hetwelk reeds 
in 1795 door de Commissarissen Tan het Bondgenootschap 
te lande was voorgesteld geworden. Eerst in 1802 nam 
men dit plan weder in overweging, en in het volgende 
jaar het besluit tot de uitvoering. De Arkelei en de 
Stads Timmer se huur, nevens het Tuchthuis, kwamen in 
de eerste plaats daartoe geschikt voor; terwijl ook het 
Departementaal Bestuur dien ten behoeve afstand deed 
van de daar naast gelegene Lands Ammunitieschuur, 
waarbij de stad in 1805 nog eene Stal en Wagenhuis, 
naast het Blokhuis, voor 1840 Gld. aankocht. Boven
dien werden tot het zelfde doel, de kazernering van 
militairen, nog in het laatst genoemde jaar door de stad 
twee gebouwen aangekocht, als: een huis en tuin in 
den hoek van de Zak, voor 2110 Gld., en een groot 
huis op den hoek van het Groot Kerkhof en de Put 
(vroeger door Mevr. de Wed. van Jhr. ONNO ZWIER VAN 

HAREN bewoond), voor 3600 Gld. Later werden hierbij 
nog andere panden tot tijdelijk gebruik gehuurd. 

Nadat aan de Weeshuizen hunne vroegere bestemming 
was hergeven, en al deze gebouwen zoo goed mogelijk 
tot huisvesting van het garnizoen, zoowel voor voetvolk 
als voor ruiterij, waren ingerigt, bood de Minister van 
Oorlog het Stedelijk Bestuur ook het zoogenaamde En-
gelschhuis, in de Haniasteeg, dat tot dusverre tot Lands 
Ammunitiehuis was gebruikt geworden, ter overneming aan. 
Vermits bij Decreet van 11 Julij 1807 de Steden bepaal
delijk met de zorg voor de kazernering belast waren, 
maakte de Regering;, hoewel ongaarne, gebruik van 
dit aanbod, en werd dit groote gebouw den 11 Maart 
1809, voor de som van 9025 Gld., door het Rijk aan 
de Stad overgedragen, en tot eene Kazerne voor 220 
man ingerigt en betrokken. Op gelijke wijze werd ook 
het Provoosthuis, achter de Galiieërkerk, het Arsenaal 
of de Afiuitloods, in den Amelandsdwinger, en het 
Kruidmagazijn, op de L. Vrouwe-waterpoort, ter be
schikking van het Stedelijk Bestuur gesteld. Toen in 
1811, na de nieuwe instelling van de Regterlijke magt, 
het vroegere Landshuis, op de Tweebaksmarkt, ten 
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behoeve der Regtbank van eersten aanleg was ingerigt, 
ontving de Canselarij, die waardige zetel van het be
roemde voormalige Hof van Friesland, de bestemming 
tot een Militair Hospitaal, en in 1814 die tot eene 
Kazerne. En des niettemin waren de troepen in al die 
verspreide gebouwen nog gebrekkig gehuisvest,—bleef 
de inkwartiering voortduren,—en was er zelfs in 1811 
geene andere gelegenheid, om de Brigades Gendarmerie 
te kazerneren, dan de lands woningen in den Dienaars
trans, welke de Regering tot dit einde voorstelde. 

Zeker had het Stedelijk Bestuur, toen het den 28 
Februarij 1795 aankondigde, dat de Fransche troepen 
in aantogt waren, om »alhier eenige tijd guarnizoen te 
»houden," niet verwacht, dat dit verblijf zoo vele ja
ren zoude duren; dat tot derzelver huisvesting zoo vele 
gebouwen noodig zouden zijn; dat de kosten daarvan 
en van het dagelijksch onderhoud tot zulk eene verba
zende hoogte zouden stijgen, en dat de zoogenaamde 
Vrijheid tot zulk een duren prijs zou moeten worden 
gekocht. 

3. Gevolgen der Scheiding tusschen Kerk en Staat 
ten aanzien van de Hervormde Kerkgebouwen. 

Bij de omwenteling was reeds dadelijk de afscheiding 
van Kerk en Staat, zoowel als de volkomene gelijkheid 
in regten van alle Godsdienstige Gezindten, als e^n 
grondbeginsel aangenomen, hetwelk den 5 Augustus 
1796 door een besluit der Nationale Vergadering werd 
bekrachtigd. Omtrent den eigendom der Kerkgebouwen 
en andere aangelegenheden werd echter niets stelligs 
beslist, vóór dat de Staatsregeling van 1 Mei 1798 be
paalde , dat elk Kerkgenootschap voortaan zelf voor het on
derhoud van zijne eeredienst, leeraren en gebouwen 
zou moeten zorgen; dat alle Geestelijke Goederen en 
fondsen der voormaals heerschende Kerk Nationaal 
verklaard werden; en dat alle Kerkgebouwen en Pas-
toriën der Hervormden, voor zoo verre zij geen bijzon
der eigendom der Gemeenten waren, werden o^ergela-

II. 13 
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ten aan de Plaatselijke Besturen, om deswege tusschen 
alle Kerkgenootschappen, binnen zes maanden, een 
vergelijk te treffen (*). 

Geen wonder, dat zulk een besluit, inzonderheid bij 
de Hervormde Gemeente, ernstige bezorgdheid verwek
te, en dat de uitvoering van deze bepalingen met groote 
moeite en vele bezwaren vergezeld ging. Alle kerkge
bouwen hier ter stede toch waren het bijzonder eigen
dom der Gemeenten, met uitzondering van de drie 
Kerken der Hervormden en die der Walsche Gemeente, 
welke geacht werden aan de Stad en de laatste aan de 
Provincie toe te behooren(†),waarom zenationaalverklaard-, 
of als gemeenschappelijk eigendom van alle Kerkgenoot
schappen te zamen (zelfs dat der Israëliten) beschouwd 
weiden. Elke dier gezindten had alzoo haar aandeel 
te vorderen van de waarde dier vier kerken, uit te 
keeren door dát Kerkgenootschap, hetwelk dezelve be
geerde te naasten en in eigendom te bekomen. Tot het 
vinden van dat aandeel, ging de commissie uit den 
Raad der Gemeente, belast met het ontwerpen van een 
Plan van schikking tot treffing van een Vergelijk tusschen 
de onderscheidene Kerkgenootschappen, nopens de ver
deeling van de waarde der Kerken van de Hervormden,eerst 
over tot het benoemen van vijf deskundige personen, als 
tauxateurs van die gebouwen en al hun toebehooren, 
met uitzondering van de torens en klokken, die het 
eigendom der stad moesten blijven. Bij een rapport van 
den 21 September 1798 gaven deze te kennen, die ge
bouwen te hebben gewaardeerd: de Groote Kerk op 

ƒ 18,682; derzelver Kosterij op ƒ 2925; de Galileërkerk 
op ƒ 6366; de Westerkerk o p / 1 0 , 5 9 7 , en de Walsche 
Kerk (buiten het Orgel, als het eigendom der gemeente) op 
ƒ 3 4 1 5 ; makende alzoo te zamen eene waarde van ƒ 41,985. 

(*) Zie deze Staatsbesluiten in de Verzameling van Placaaten, 
1145, III 195,293,350. 

(†) Bij deze gelegenheid werd er wel aan gedacht, dat het Orgel der 
Walsche Kerk een eigendom der gemeente was, maarniet dat de kerk 
aan de Stad behoorde, wier Regering haar in 1659 aan Gedeputeerde 
Staten alleen ten gebrnike had afgestaan. Zie bl. 104 hier vóór. 
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Die waarde stond in verhouding tot het getal zielen 
van iedere gezindte als volgt: 12,452 Hervormden, 
3,209 Roomsch Katholijken, 705 Lutherschen, 433 Is
raëliten, 210 Doopsgezinden, 50 Walschen en 10 Jan
senisten; bedragende alzoo eene bevolking van 17,069 
zielen, van welke iedere ziel voor nagenoeg 2 Gld. 
10 stuivers aandeel had in de waarde dier gebouwen. 

De Commissie uit de Nederduitsche Hervormde Ge
meente, met welke de Walsche Gemeente zich veree-
nigd had, vond wèl vele aanmerkingen te maken op 
dit Plan van Schikking, dat door het Stadsbestuur goed
gekeurd was, ook op grond van veelvuldige bezwaren, 
welke het bijzonder eigendom van graven, banken enz. 
in de kerken betroffen, — nogtans begeerde zij de ge
bouwen te naasten, en omtrent de uit te keeren som
men met de overige kerkgenootschappen in onderhan
deling te treden. Vóór dit gebeurde, ontving zij eerst 
van de Doopsgezinde en weinige dagen later van de 
Luthersche gemeente eene kennisgeving, dat dezelve, 
uit broederlijke liefde en belangelooze zucht tot onder-
lingen vrede en eensgezindheid, besloten hadden, ten 
behoeve der Hervormden afstand te doen van hare 
aanspraak op de gewaardeerde kerkelijke gebouwen, en 
van het haar daarvoor toegekende aandeel. Eenige we
ken later zonden ook de Israëliten een dergelijk besluit 
toi afstand in. Nu trad de Commissie in onderhande
ling met de Roomsch Katholijken, die genoegen wilden 
nemen in eene som van 6,000 Gld. voor hunne aan
spraak. Toen echter de Gecommitteerden van dit kerk
genootschap deze voorloopige overeenkomst, in Januarij 
1799, aan hunne Gemeente ter goedkeuring voordroe
gen, behaagde het ook haar, bij meerderheid van stem
men te besluiten: dat ook zij ten behoeve van het Ge
reformeerde Kerkgenootschap afstand deed van hare 
aanspraak op deszelfs kerkelijke gebouwen, en tevens 
op de haar aangebodene som van 6,000 Gld., voor welke 
zij bedankte, en zelfs van alle geldvordering afzag. 
Hare Gecommitteerden ontwikkelden bij deze kennisge
ving mede de redenen, welke haar (met de zorg voor 

1 3 * 
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vele armen en het onderhoud van vier weinig geschikte 
kerken bezwaard) tot dezen afstand hadden bewogen. 
Wij mogen deze, ook ten voorbeelde der nakomeling
schap, als een blijk van den goeden geest, welke de 
kerkgenootschappen toen onderling bezielde, niet ach
terwege laten. Zij waren geene andere, dan »levendige 
«gevoelens van erkentenis voor de duidelijke blijken 
»van milddadigheid, welke zij sedert eenige jaren, bij-
»zonder bij de stichting van hun Weeshuis, van hunne 
»Medeburgers, die niet tot hunne kerkgemeenschap be-
»hoorden, hadden ontvangen; terwijl zij vertrouwden, 
»dat de goedkeuring over dezen afstand, en over hunne 
»poging, om rust en eensgezindheid te bevorderen, al-
»len op nieuw zou aanmoedigen, om hunne milde gif-
»ten bij voortduring aan hunne kerk en armenstaat te 
»betoonen, waartoe zij zich in de gunst en toegenegen-
» heid van alle hunne medeburgers sterk aanbevolen." 

Bit edelmoedig gedrag, op zulk een grond gebouwd, 
werd met algemeenen lof en bijzondere dankbaarheid 
der Hervormde Gemeente vergolden. Voor den Raad 
der Gemeente werd nu den 26 Maart 1799 de acte van 
afstand opgemaakt, waarbij de Hervormden in het on
verdeeld bezit der kerkelijke gebouwen gesteld werden 
door al de overige gezindten, met uitzondering van de 
Jansenis te Gemeente, aan wie, voor hare 10 zielen, de 
som van 24 Gîd. 10 stuiv. als aandeel werd uitgekeerd. 
Kort daarna werd bij eene nadere overeenkomst tusschen 
de Stedelijke Regering en het Hervormde Kerkgenoot
schap bepaald, dat het Jakobijner Kerkhof aan de Stad-, 
doch de graven en zitplaatsen, benevens de collecte in 
de kerken aan de Gemeente in eigendom zouden toebe-
hooren, met eenige verdere bepalingen meer (*). 

(*) Bij deze gelegenheid zijn er over dit onderwerp veelvuldige 
geschriften uitgegeven, en hier vooral de drie werkjes vanden Heer 
VOOBDA, op hl. 245 van het l e deel opgenoemd. Een groot getal oor
spronkelijke stukken deswege bevat het Stedelijk Archief; terwijl het 
genoemde Plan met de Rapporten der Kerkelijke Commissie en vele Bij
lagen in 1810 tot ééne Verzameling van Stukken is bijeengebragt, en 
herdrukt te Leeuwarden bij J. w. BROUWER. 
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Zonder eenige opoffering van belang, kwam alzoo de 
gemeente dit bezwaar te boven. De orde, eensgezind
heid en welwillendheid, welke al de beraadslagingen 
omtrent deze moeijelijke zaak kenmerkten, en de blij
ken van godsdienstige verdraagzaamheid en hulpbetoon, 
bij deze gelegenheid op eene loffelijke wijze aan den 
dag gelegd, verdienen steeds met eere in de geschied-
boeken dezer stad vermeld te worden. 

Weldra werd er echter een nieuw strijdperk geopend, 
dewijl ook de verdeeling van de Geestelijke Goederen, 
uit wier opbrengst het Stadsbestuur sedert de Hervor
ming de kerkedienaren en de onderwijzers bezoldigde, 
in het plan der Staatsregeling was begrepen. De veel
vuldige voorbereidende schikkingen deswege gemaakt, 
zijn echter, ten gevolge der nieuwe Staatsregeling Tan 
17 October 1801 en Missive van 1 April 1802, gestaakt, 
en heeft de Regering uit derzelver inkomsten sedert de 
jaarwedden der Predikanten voldaan (*). 

4. Nieuwe Kerkgebouwen. 

De opheffing van het beginsel eener heerschende Kerk, 
en de volkomene gelijkstelling in regten van alle andere 
bestaande gezindten, welke de omwenteling aanbragt, 
waren vooral van gunstigen invloed op die Kerkgenoot
schappen , welke tot dusverre als Dissenters en als »ge-
»permitteerde en getolereerde" vereenigingen door de 
Staten geduld waren. In het vorige Hoofdstuk hebben 
wij gezien, hoe sterk het getal Roomsch Katholijken 
hier ter stede was toegenomen, en hoe lang het duurde, 
eer zij een door den Staat erkend bestaan bekwamen. 
Tijdens de vermelde schikking omtrent de Hervormde 
Kerkgebouwen, had de noodzakelijkheid hen reeds tot 
het voornemen gebragt, om twee hunner bouwvallige 

(*) Belangrijk was voor de Gemeenten art. 13 van de aangehaalde 
Staatsregeling van 1801, luidende: »Ieder Kerkgenootschap blijft on-
»herroepelijk in het bezit van het geen met den aanvang dezer Eeuw 
«door hetzelve wierd bezeten." Zie Verzameling van Placaaten, VI 
7, 144. 
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kerken te vernieuwen, zoodra zij daartoe genoegzame 
krachten verzameld zouden hebben. Daarom verzochten 
en bekwamen zij toen gereedelijk de vergunning van 
het Stedelijk Bestuur, om ten behoeve van het bouwen 
eener nieuwe kerk eene Collecte in de stad te doen. 
Deze werd den 18 Maart 1799 gehouden, en bragt bij 
voorraad 1780 Gld. op. 

Terwijl de gemeente aldus krachten verzamelde, werd 
de Pastoor der kerk, welke een huis in de Speelmans
straat tot ingang had, MARCEIXTJS CIELEH geheeten, door 
de Franciskaner orde in staat gesteld, om op den hoek 
van de Kerkstraat en de Bontepapesteeg eene nieuwe 
kerk te bouwen, welke, na eenige vertraging, door het 
instorten van het dak veroorzaakt, nog in den jare 1805 
voltooid en ingewijd werd. In December van dat jaar 
verpligtte de koopman EVERHARDUS TER HORST de gemeente 
door het schenken van een huis naast de kerk, ten 
einde den Pastoor tot woning te verstrekken, onder 
voorwaarde, dat ook zijne opvolgers leden van de orde 
der Minderbroeders moesten zijn. 

Gelijktijdig vond de gemeente zich almede in staat, om 
de kerk, toegewijd aan den H. BQNIFACIUS , staande ach
ter een huis op de Vleeschmarkt, te herbouwen, waartoe 
zij door de hulp en den invloed van den geachten Pas
toor j . B. SIJSTERMANS werd ondersteund. Uitwendig 
werd het gebouw met een netten voorgevel en koepel-
toren versierd, terwijl het ook inwendig zich door ruimte 
en smaakvolle bouworde onderscheidde. Nadat het op 
den 30 Maart 1805 was aanbesteed, werd op den 9 
Julij 1806 daarin de eerste dienst gedaan. Eerst na 
verloop van een twintigtal jaren werd het daar vóór 
staande huis weggebroken, en haar toegang en aanzien 
verbeterd door een voorplein, hetwelk met hekwerk van 
de straat is afgescheiden. 

Sedert den Joden in 1619 door de Staten van Holland 
vrije godsdienst-oefening werd toegestaan, kwamen er 
van tijd tot tijd ook verscheidene huisgezinnen zich in 
deze stad vestigen, hoewel zij daartoe gcenc vergunning 
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ontvingen van de Staten van Friesland. Van het ver
blijf van Israëliten te Leeuwarden vinden wij het eerste 
spoor in 1645, toen de Regering gelastte , narigten omtrent 
hunne komst, hun getal en hunne namen in te winnen, 
waarvan ook later weder lijsten werden opgemaakt. Dat zij 
zich vervolgens wèl gedroegen, en door de Overheid geduld, 
ja zelfs begunstigd werden, blijkt daaruit, dat in 1670 
aan » JACOB de Jode met syn familie ende een neef van 
» Collum' eene plek gronds tegen den wal in den Bo-
terhoek tot eene Begraafplaats werd toegestaan, welke 
plek, bij latere vergunningen van de jaren 1739, 1760 
en 1771, aanmerkelijk uitgebreid- en de grondpacht tot 
16 Gld. verhoogd werd. Toen zij in 1786 geheel bezet 
was, kocht de gemeente eenige gebouwen op den Groe
neweg , welke werden afgebroken, en de plaats daarvan 
tot eene nieuwe Begraafplaats geëffend. Intusschen schij
nen sommigen hunner of wel hunner reizende geloofsge-
nooten zich zóó Ie hebben gedragen, dat zij het mis
noegen van den Magistraat opwekten, zoodat deze tus-
schen de jaren 1712 en 1716 bij herhaling last gaf, om 
alle vreemde Joden buiten de stad te keeren, en om 
allen, die hier geene drie jaren gewoond hadden, te 
doen vertrekken, »op dat de Stadt van dat schuijm 
»van menschen magh worden gesuijvert." Deze Reso
lutie werd in 1752 , 1770 en nogmaals in 1786 vernieuwd, 
de laatste maal zelfs op verzoek van de Parnassijns der 
gemeente, daar ook deze van allerlei reizende vreemde 
Joden, welke dikwijls bedriegelijken handel pleegden, 
grooten last hadden. De gemeente zelve werd in dat 
jaar door de Regering erkend, en ondersteund in de 
regeling van het onderhoud harer armen. 

Toen de Israëliten bij de omwenteling gelijke regten 
als de overige kerkgenootschappen bekwamen, was hun 
getal, dat in 1754 140 had bedragen, hier dermate toe
genomen, dat het in 1798 433 zielen bedroeg. Geen 
wonder dus, dat het gebouw in de Sacramentsstraat, 
hetwelk zij toen tot Synagoge gebruikten, bij zulk eene 
toeneming te klein werd, en dat zij groote begeerte 
hadden, om cea ruimer eu beter gebouw daarvoor in 
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de plaats te stellen. Door de hulp van eenige vermo
gende gemeenteleden en de Voogden Tan het Old Bur
ger-Weeshuis ondersteund, kochten dan de Parnassijns, 
Directeuren en Gecommitteerden der gemeente in Maart 
1803 vier huizen in de Sacraments- en Slotmakersstraten 
voor de som van 5,655 Gld., waarna twee dezer, bene
vens de oude kerk, werden afgebroken, en in plaats 
daarvan eene nieuwe en groote Synagoge met koepel-
toren gebouwd, van een gunstig voorkomen en gepaste 
inrigting, welke beneden nagenoeg 300 plaatsen voor 
mannen en boven 200 voor vrouwen bevatte. Op den 
1 Maart 1805 werd dit bedehuis, in tegenwoordigheid 
van het Gemeentebestuur, dat daartoe was uitgenoodigd, 
plegtig ingewijd (*). 

Lang te voren had reeds het bestuur der gemeente eenhuis 
op de Nieuweburen gekocht, dat sedert het Gemeente
huis of de Collegiekamer werd genoemd, omdat de bo
venverdieping gebruikt werd tot het houden van de verga
deringen van het kerk- en armbestuur. De benedenver
dieping diende tot woning Toor den Voorlezer, en later 
tot eene Armschool der gemeente. Daar achter bevond 
zich destijds het Vrouwen-Badhuis, dat later in de Sa
cramentsstraat is verplaatst. 

5. Bijzondere Gebouwen en Veranderingen. 

De Vrijmetselaars Loge-

Hoogst vermoedelijk is te Leeuwarden eene Vrijmetse
laars Loge opgerigt in den jare 1734, en was zij een 
gevolg van de reis van den Erfstadhouder, Prins WIL

LEM CAREL HENDRIK FRiso, naar Engeland, waar hij den 
winter vddr zijn huwelijk met Prinses ANNA doorbragt. 
Zij droeg tot naam de zinspreuk van het Friesche Staten-wa-

(*) Behalve uit de Stedelijkestukken, opgemaaktuitmededeelingen, 
uit het Archief der Gemeente ontvangen. De Heer G. V. D. WIELEW heeft 
mij verhaald, dat de Gemeenteeertijds eene kleine Synagoge heeft bezeten 
aan het einde van een tuin, achter lief huis K, 13, bij de imclandspijp, 
aan de oude Ec. 
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pen: Antiqua Virtute et Fide (door oude Deugd en Trouw). 
's Prinsen Thesaurier-Generaal JOHAN CORNELIUS RADEMACHER 

was daarvan de eerst bekende Voorzitter. Ook de Prins 
zelf schijnt aan de werkzaamheden te hebben deelgeno
men , en waarschijnlijk is het, dat zij in een der ver
trekken van het Stadhouderlijk Hof plaats hadden. Al
thans het bestaan der Loge was aan het verblijf des 
Stadhouders alhier naauw verbonden: want met de ver
heffing van den Prins tot Algemeenen Stadhouder en 
deszelfs vertrek naar 's Gravenhage, in 1747, hield zij 
op hier te bestaan. Later, en zelfs nog in 1782, was 
hier eene ambulante Militaire Loge, onder den naam 
van : V Esprit du Corps, werkzaam. In het laatst ge
noemde jaar 1782 werd hier de Loge : de Friesche Trouw 
opgerigt. Hare vergaderingen werden eerst gehouden 
in een huis op de Vleeschmarkt (Wijk F, No. 3); doeh 
uit hoofde van het toenemend getal leden, was men op 
het stichten van een eigen lokaal bedacht. In 1791 
kocht men tot dit einde een huis in het Zaailand, het
welk geheel werd afgebroken. Op den 30 Mei 1792 
werd de eerste steen gelegd van een nieuw en grooter 
gebouw, hetwelk op de tweede verdieping eene groote 
en eene kleinere Zaal zou bevatten. Binnen een jaar 
was dit gereed, en op den 3 April 1793 werd het plegtig 
ingewijd. Het is dit gebouw, thans mede een Logement, 
waarin de Loge nog steeds werkzaam is (*). 

De Fraterniteit. 

Een gebouw, hetwelk in de dagen der omwenteling, 
als de zetel der hevigste revolutionairen, grooten naam 
maakte, was de Fraterniteit of Volks-Sociëteit, later 
de Volks- of Groote Sociëteit tot handhaving der regten 
van den mensch genaamd, welke in 1798 vervangen 
werd door een Vaderlandsch en daarna door een Con
stitutioneel Gezelschap. Toen omstreeks den jare 1780 
de vrijheidszucht van lieverlede ontwaakte, de partij
geest toenam, ieder burger zich in staatszaken begon 

(*) Volgens mcdedcelingen van het tegenwoordig Bestuur der Logo. 
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te mengen, en velerlei voorstellen tot verbetering vau 
het landsbestuur aan de orde van den dag waren, ont
stonden er hoe langer hoe meer Koffijhuizen , Sociëtei
ten , Leesgezelschappen, Exercitie-genootschappen en ve
lerlei andere bijeenkomsten. Van deze was de Frater-
niteit, nevens de Waag, in het huis Wijk D, No. 143, 
de voornaamste. Op de bovenverdieping was eene zeer 
lange zaal, en achter het huis eene kolfbaan. Nadat 
zij in 1787 op bevel der Staten gesloten was, werd 
zij in 1795 weder plegtig geopend, en sedert tot het 
houden van volksvergaderingen , danspartijen en andere 
einden druk bezocht. De verdeeldheid, tusschen de 
staatkundige partijen ontstaan, was de oorzaak, dat zij 
eerlang te niet ging, en dat het huis in den jare 1800 
werd gekocht en fraai verbouwd door v. L. VAN GLINSTRA, 

wiens erfgenaam, Jhr. v. L. VEGIXIN VAN CLAERBERGEN, 

het met een daar naast gelegen erf in 1817 en 1818 
liet verbouwen tot dat aanzienlijk huis met balkon, 
hetwelk deze stad op dien stand niet weinig versiert. 

Het Grietenij huis van Leeuwarderadeel. 

Dit gebouw, tegenover het Stadshuis (G, 48), was in 
het laatst der vorige eeuw de woning van Jhr. EGBERT 

JAN Baron VAN ATTTA, Kolonel bij de armee van den 
staat, die met zijne zuster ELISAEETH CLARA (daar naast 
wonende) de beide laatste afstammelingen waren van 
dit aloud en beroemd gedacht. In Mei 1807 werd het 
voor 3,000 Gld. gekocht door het Gemeentebestuur van 
Leeuwarderadeel, met oogmerk, om hier ter stede een 
vasten zetel, of een Raadhuis van het district (ten noor
den en zuiden van het Stedelijk regtsgebied gelegen), te 
bezitten. Hiertoe werd het ingerigt, doch eerlang vrij 
bekrompen bevonden. Om deze reden werd in April 
1843 door het Bestuur het daar naast gelegene huis 
aangekocht, en het Grietenijhuis daarmede vergroot, 
waardoor deszelfs geschiktheid en uiterlijk voorkomen 
in vele opzigten werd bevorderd. 
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De Schouwburg, 

De vrijzinnige beginselen der omwenteling behaalden 
in vele Nederlandsche steden ook eene overwinning op 
de bekrompenheid van het vooroordeel, dat het Tooneel 
als schadelijk voor godsvrucht en goede zeden beschouwde. 
Lang deelde ook hier de Regering in dat gevoelen der 
Predikanten, die »waarschuwingen tegen het frequen-
»teren der Commedien en andere Batementspeelen" van 
den kansel afkondigden, toen in 1671 en 1680 hier, 
eerst in de Schrans, en daarna, bij eene beperkte toe
lating, in de stad, tooneelvertooningen werden gehouden. 
Later werden die weder geheel geweerd, en niet zonder 
moeite liet het Bestuur Mej. c. E. KRAYESTEYN met haar 
reizend gezelschap in 1790 en 1792 toe, om hier op de 
kermis in eene tent Comediespelen te geven. Na 1795 
kwam dit gezelschap, onder het bestuur van w, VAN 
DINSEN , hier vele malen terug, nadat de muzykmeester 
J. DES COMMUNES, die in een huis op de Vleeschmarkt 
(F, 7) eenigen tijd kamerspelen had gegeven, eerst 
gedurende zes jaren in den tuin der voormalige R. K. 
Kerk in de Sacramentsstraat, en daarna in den tuin van 
den door hem gehuurden Schutters-Doelen eene tent 
had laten oprigten, waarin ook de Sociëteit: tot Leering 
en Termaak met grooten bijval speelde. 

Intusschen was de organist en muzykmeester JOHANNES 

POSTHUMUS begonnen, bij sommige gelegenheden, op den 
zolder zijner kleine woning in het Maria-Anna- of Mo
riaansstraatje (G , 61) met eenige vrienden tooneelstukjes 
te vertoonen. Hoe bekrompen die ruimte en hoe ge
brekkig de inrigting van tooneel en schouwplaats ook 
waren, zij vonden, als uitspanning, bij velen bijval, en 
gaven aanleiding, dat hij in den winter van den jare 
1800 eene achterzaal huurde van het huis: de Toren 
van Babel (G, 14), waar nu op grootere schaal en be
tere wijze vertooningen konden gegeven worden. De 
ruime toeloop, welke hij hier mogt ondervinden, moe
digde hem aan, om op de vestiging van een eigen 
Schouwburg bedacht te zijn. Hiertoe kocht hij in 1801 
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twee woningen aan de zuidoostzijde der Haniasteeg, welke 
tot eene beneden- en bovenzaal verbouwd werden, waar
van de eerste steen gelegd werd den 3 September 1801. 
Dit was het beginsel van den tegenwoordigen Schouw
burg. In Februari] 1802 werd hier het tooneel, onder 
de zinspreuk : en Jouant on Apprend, geopend met het 
blijspel: Vriendschap en Eerzucht, gevolgd door eene 
allegorische voorstelling: Men doet wat men kan genaamd. 

Deze onderneming nam zóó gunstig op, dat er in den 
volgenden winter bestendig gebrek aan plaatsen was, 
daar die bovenzaal zoowel tot tooneel als tot schouw-
plaats strekte. Er scheen dus genoegzame aansporing 
te zijn, om de zaak op grootere schaal uit te breiden. 
Door vermogende begunstigers geholpen, kocht POSTHUMUS 

in 1803 acht woningen rondom eene bleek achter zijn 
erf, in wier plaats toen de Comediezaal en het Tooneel 
door A. en B. TAN DER PLOEG gebouwd- en met de beide 
vorige zalen verbonden werden; terwijl door het aan-
koopen en verbouwen van een huis in het Ruiters
kwartier aan het geheel een woonhuis en een meer ge-
schikten ingang dan in de Haniasteeg toegevoegd werden. 
Nog in 1803 werd dit nieuwe tooneel geopend met de 
vertooning van: de Verbanning en het Nieuwjaarsgeschenk. 

Tot dusverre waren de voorstellingen meer welwil
lende pogingen, om als middel tot uitspanning te beha
gen, dan een streven geweest, om aan de (onbekende) 
eisenen der kunst te voldoen. Genoeg, het gebouw 
was door den ijverigen POSTHUMUS tot stand gebragt, en 
voldeed aan de toenmalige behoeften van deze stad. 
Doch het gaf aanleiding, dat reeds in 1804 de groote 
WARD BINGLET met zijn reizend gezelschap herwaarts 
kwam, en alle toeschouwers met verbazing vervulde 
over hetgeen de kunst verniogt Vandaar die liefde, 
dien geestdrift voor het tooneel, die zich hier vervolgens 
openbaarden, en waardoor ook de tooneelisten van den 
Amsterdamschen Schouwburg, in dat bloeijende tijdvak 
der kunst, aangespoord werden, nu en dan herwaarts 
te komen. De beroemde WATTIER-ZIESENIS, SNOEK , MA-

JOFSKI en anderen belraden loen hier het tooneel, eu 
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oogstten hier nieuwe lauweren en goud, daar de Schouw
burg naauwelijks toereikend was, het toenemend getal 
bezoekers te bevatten. Die liefde voor de kunst was 
ook de oorzaak, dat zich in 1811 hier mede eenige aanzien
lijke ingezetenen vereenigden tot de oprigting van een 
Liefhebberij-tooneel, hetwelk gedurende een elftal jaren 
algemeenen bijval mogt verwerven (*). 

Na den dood van JOHS. POSTHUMUS is het gebouw in 
1844 veel verbeterd, en inzonderheid de schouwplaats 
vernieuwd en beter ingerigt, waartoe ook de Stedelijke 
Regering eene som van 1,500 Gld., als tegemoetkoming 
in de kosten t heeft bijgedragen, nadat dezelve had af
gezien van een vroeger plan, om hier eene nieuwe en 
grootere Stads Schouwburg te stichten. 

De Concertzaal. 

Het is niet vreemd, dat in de dagen der omwenteling 
en vervolgens in het tijdperk der overheersching de uit
huizigheid der burgers en de zucht tot vermaak en het 
bijwonen van feesten, concerten, tooneelvertooningen 
en andere uitspanningen toenamen; te meer, daar 
de opperhoofden der Fransche troepen en aanzienlijke 
Fransche ambtenaren veelal den toon gaven, en vele 
navolgers vonden. Dit gaf aanleiding, dat de timmer
man GERRIT VAN DER WIELEN, die in 1797 het gebouw der 
voormalige R. K. Kerk in de Sacramentsstraat gekocht-, 
en daar boven eene nette Zaal voor de vergaderingen 
van het Phijsisch Collegie (later het Natuurkundig Ge
nootschap genaamd) , beneden eene Vergaderkamer en 
daar achter eene Kolf baan, beide voor de Koopmans-
Societeit, getimmerd had, ten jare 1810 besloot, om 
in den tuin van dat huis eene groote Concertzaal, van 27 
ellen lengte en 9 ellen breedte te bouwen , welke, in den 
beginne, des zomers ook tot Kolf baan werd ingerigt. 
Deze schoone zaal, met drie verschillende vertrekken aan 

(*) De vermelde bijzonderheden heb ik opgeteekend uit den mond 
van den hoogbejaarden POSTHUMUS, kort voor zijn overlijden, dat den 6 
Mei 1843 voorviel, in den ouderdom van 77 jaren, waarvan hij meer dan 
60 aan het tooneel had gewijd. 
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de noordzijde en de vermelde lokalen aan de zuid
zijde, aan welke in 1817 een afzonderlijke ingang i n d e 
Breedstraat werd toegevoegd, voorzag hier in eene we
zenlijke behoefte, gelijk zij sedert tot he t houden van 
Concerten, Danspartijen, Tentoonstellingen en andere 
feestelijke bijeenkomsten en aanzienlijke vergaderingen, 
vooral van het Departement der Maatschappij: tot n u t 
^an ' t algemeen, eene zeer geschikte gelegenheid schonk (*). 

Uithoofde wij van de openstelling van den Prinsen-
tuin tot algemeen gebruik, alsmede van de oprigting 
van de Soep-Commissie, of het Inst i tuut tot nut der 
a rmen , in de Groote Hoogstraat, in he t laatste Hoofd
stuk meer bijzonder zullen spreken, schiet ons thans nog 
over te vermelden, dat bij de ingevoerde Nummering 
van de gebouwen, in 1808, bevonden w e r d , dat het 
getal huizen in deze stad en haar regtsgebied 3,633 be
droeg, terwijl het getal inwoners gedurende dit tijdvak 
bestendig uit omstreeks 16 à 17,000 zielen bestond; alsmede, 
dat verscheidene aanzienlijke ingezetenen toen reeds be
gonnen zijn met het vernieuwen en verfraaijen van hunne 
huizen , welk voorbeeld later zoo algemeen gevolgd 
werd , en zoo veel tot een verbeterd voorkomen der stad bij
droeg. Opmerkelijk was het toch , dat de bronnen van 
bestaan dezer stad, in weerwil van de drukkende om
standigheden des tijds , even gunstig bleven vloeijen, en 
dat Leeuwarden niet die nadeelen ondervond van de 
veelvuldige bezwaren , welke den handel en de welvaart 
der ingezetenen elders belemmerden: want groot waren 
de offers, welke allerwege gebragt moesten worden aan 
de staatkundige bedoelingen van Keizer NAPOLEON, toen 
h i j , ten toppunt van magt gestegen, alles op het spel 
ze t te , om zijne heerschzuchtige oogmerken te bereiken. 

(*) Volgens mededeeling van den Heer G. VAN DER WIEIÆN , die thans, 
als rustend Stads-Architect (welke betrekking hij van 1813 tot 18-43 
rnogt bekleeden) in taehtigjarigen ouderdom, nog de vruchten van een 
welbesteed en zeer werkzaam leven in welstand mag smaken. 



TWAALFDE HOOFDSTUK. 
ELFDE TIJDVAK. 

NIEUWE GEBOUWEN EN INRIGTINGEN, UITBREIDING, VERBETE

RING EN VERFRAAIJING VAN DE STAD , ONDER DE KONINK

LIJKE REGERING; SEDERT DE HERSTELLING TAN NE

DERLAND TOT AAN DEN TEGENWOORDIGEN TIJD. 

1813—1846. 

1. Inleiding. 

IiAPOLEON viel — de Prins van Oranje kwam terug — 
de Franschen vlugtten — Nederland werd hersteld in de 
rij der volken, en vrede, vrijheid en onafhankelijkheid 
schonk de maand November 1813 weder aan het vader
land, dat achttien jaren lang gezucht had onder vreemde 
overheersching. Nooit kunnen wij Nederlanders den 
Opperbestuurder der volken genoeg dankbaar zijn voor 
den zegen, welken die groote gebeurtenis ons vaderland 
aanbragt; en nooit kunnen wij ons levendig genoeg her
inneren, welk gevoel het hart onzer landgenooten moet 
vervuld hebben, toen zij zoo onverwacht uit de duister
nis — licht, uit den hevigsten krijg —• vrede, uit den 
knellendsten dwang — vrijheid zagen opdagen. Een 
nieuw leven bezielde allen; — de zucht voor het Vader
land , dat men weer als eigendom mogt bezitten, spoorde 
tot alles goeds en groots aan; — de ijver, om te her
stellen, wat lang was verwaarloosd geworden, gaf leven 
en beweging aan alle standen; — de zorg voor het alge-
meene welzijn, dat zoo vele jaren aan het belang des 
Overheerschers was opgeofferd, bragt eerlang veel nut
tigs tot stand; en de lessen der ondervinding, zoo duur 
betaald! droegen weldadige vruchten voor tijdgenoot en 
nakomelingschap. 
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Bij de vestiging van het landsbestuur, steeg WILLEM 

FREDERIK, Prins van Oranje en JVassau, als Koning der 
Nederlanden, ten troon ; ontving de provincie Friesland 
Jhr . i. ÆBINGA VAN HüMALDA tot Gouverneur, en werd 
het bestuur van de stad Leeuwarden opgedragen aan 
eenen Stedelijken Raad van twintig personen, aan wiens 
hoofd zich vier Burgemeesteren bevonden. Krachtige 
mannen van groote bekwaamheden , rijk in ervaring en 
doordrongen van het hoog belang hunner roeping: de 
bevordering van het maatschappelijk welzijn dezer s tad , 
vat ten he t roer der regering in handen. Véél viel er 
in de eerste jaren te verrigten, om de verwaarloosde 
stedelijke gebouwen en werken te herstellen, en om de 
vervallene geldmiddelen te regelen. Eerst nadat deze 
in goeden staat gebragt waren , breidden de blikken 
zich verder u i t , en begon men weldra dié grootsche 
ondernemingen tot stand te brengen, we lke , tot duur
zame eere dezer stad, zoo veel tot hare verbetering en ver-
fraaijing hebben bijgedragen. Vandaar , dat reeds , bij de 
nieuwe inrigting van het Stedelijk Bestuur , in 1824 , 
de Raad kon be tu igen: »gedurende een tijdvak van 
» slechts tien jaren eene som van meer dan 220,000 Gld. 
» a a n de Stads werken besteed-, en te gelijk eene schuld 
» v a n 180,000 Gld. afgelost te hebben." 

Dá t werkzaam streven van den Raad , om de stedelijke 
inkomsten bestendig met zorg aan te wenden ter verbe
tering en verfraaijing van het ui twendig voorkomen der 
stad, en tot het stichten van een aantal gebouwen en 
inrigtingen, welke de bevordering van de belangen der 
ingezetenen, naar de behoeften des tijds, ten doel had
d e n ; — dié rustelooze pogingen, om het noodzakelijke 
en nut t ige zoowel als het aangename en schoone tot 
stand te brengen , geven den geschiedschrijver in dit 
t i jdvak, meer dan in eenig ander , ruime stof en menig-
vuldiger bronnen, om te vermelden: door welke mid
delen en onder welke omstandigheden deze stad ein
delijk geworden i s , gelijk zij zich thans aan het oog ver
toont. Bezwaarlijk zal het nageslacht kunnen gelooven, 
dat dit alles in slechts dertig jaren tijds is geschied. 
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Wij zullen dus beschrijven, wat onze oogen hebben zien 
gebeuren. Nogtans zullen wij ons enkel en zoo kort mo
gelijk tot de hoofdzaken bepalen, en geene melding ma
ken van velerleije en vaak kostbare herstellingen , aan ste
delijke werken van ondergeschikt belang te koste gelegd (*). 

2. Algemeene Vernieuwing van de Bestrating der stad. 

Meermalen hebben wij het reeds opgemerkt, dat geen 
voorwerp van onderhoud in deze stad vroeger meer 
verwaarloosd werd, dan de stedelijke Bestrating, ver
mits dezelve door ieder eigenaar vdór zijn huis en op 
zijne wijze hersteld werd. De deelen stonden in gee-
nerlei verband tot elkander en tot het geheel. Hier 
vond men straten met ongemeen groote keijen-, ginds 
weder andere met kleinere of Brabandsche steenen be-
vloerd; overal zag men gaten en kuilen, zoodat, wegens 
gebrek aan afloop, bij den minsten regen zich op 
vele plaatsen groote plassen waters verzamelden, dóór 
welke men moest heen waden. Bij vreemdelingen stond 
deze stad in dat opzigt als zeer ongunstig aangeschre
ven. De geleerde NIEBÏTHR , die deze stad in 1808 be
zocht, klaagde in zijne brieven mede over dat »oudva-
»derlijke steenplaveisel, bestaande uit rijen groote en 
»geheel ongelijke steenen met kleinere daar tusschen, 
» welke in geene jaren hersteld, maar sedert lang bijeen 
»gelapt schenen; zoodat bij het doorrijden onze ribben 
»gevoelig werden aangetast, doordien men bestendig 
»berg-op en berg-af geworpen werd" (†). 

(*) Eene menigte Resolutieboeken van den Raad, van Burgemees
teren en van Burgemeester en Wethouders, benevens duizenden losse 
stukken, welke ik hij de behandeling van dit hoofdstuk heb moeten le
zen of raadplegen, bevatten zoo vele bijzonderheden, dat daarin ge
noegzame stof voorhanden ware, om over dit tijdvak een ganseh boek
deel te schrijven. Ook in verband met het overige gedeelte van dit 
werk, heb ik mij dus tot de mededeeling van het voornaamste moeten 
bepalen. 

(†) Circularhriefe atis Holland in de Nachgelasscne Schriften s, G. 
HIEBUHR'S nichtphilologischen Inhalts, Hamburg 1842, 196. De Heer 
Mr. j . DiRKS gaf daarvan, zoo veel Friesland betreft, eene vertaling in de 
Pior. FiieicIiP Courant van 1844. 

IL 14 
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Ook Koning WILLEM I ondervond dit, toen hij in 
1814 voor het eerst en in 1818 op nieuw deze stad 
bezocht, waarom hij Burgemeesteren de laatste keer in 
overweging gaf, om spoedig in dezen gebrekkigen toe
stand te voorzien. Reeds lang was de Regering hierop 
bedacht geweest, nadat al de pogingen, in 1733, 1790, 
1805 en 1807 daartoe aangewend, vruchteloos waren af-
geloopen, wegens de veelvuldige bezwaren, verbonden 
aan de uitvoering van het groote plan, om de gansche 
stad uit ééne hand te bevloeren. Wel had het Bestuur 
bij eene verordening van den 6 October 1809 de ver
betering van de straten getracht te bevorderen; dan 
deze bepalingen waren, wegens de algemeenheid van 
liet kwaad, van geringe gevolgen geweest. "De eerste 
aanleiding tot de uitvoering gaf een voorstel van den 
Heer T. FEENSTRA , Lid van den Raad, op den 1 De
cember 1817 ingediend. Men ontving nu plannen van 
bestrating van andere steden, deed onderzoek naar 
werklieden en kosten van materialen, en liet intusschen 
de straten der stad door den Architekt opmeten. Deze 
bevond, dat er bij voorraad eene oppervlakte van 5800 
vierkante Friesche roeden moest worden bestraat. Nadat 
deze en andere inlichtingen, ten behoeve eener begroo
ting van kosten, op ruim 80,000 Gld. geraamd, inge
komen waren, nam de Raad den 17 Februarij 1819 het 
besluit: dat de Straten dezer stad, onder het beheer 
der Regering, uit ééne hand en uit één fonds vernieuwd 
en onderhouden zouden worden; dat die vernieuwing op 
den l Mei aangevangen- en binnen drie jaren voltooid 
zou worden; en dat de kosten daarvan zouden worden 
gedragen door de eigenaren der huizen, naar gelang 
van de grootte der oppervlakte van de straten voor en 
nevens hunne erven, volgens nader te ontwerpen 
reglementaire bepalingen. 

Onmiddelijk hierna ging men over tot het sluiten van 
eene overeenkomst met den aannemer MECHIEL BEERNINK , 
Straatmaker te Oldenzaal, aan wien het bevloeren van 
de straten werd opgedragen. De Heeren Mr. DAAM FOC-

KEMA , THIJS FEESSTRA en PIER ZEPER werden benoemd 
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tot eene Commissie uit den Stedelrjken Raad, belast 
met de directie der verbetering van de Straten, ten einde 
alles betrekkelijk de uitvoering te regelen. Verschei
dene duizenden steenen werden ontboden, de vereischte 
gereedschappen aangeschaft, en de noodige reglementen 
ontworpen, waarna de levering van zand aangenomen 
en een opziener aangesteld werd, zoodat werkelijk op den 
3 Mei 1819 met de vernieuwing van de bestrating een 
aanvang kon worden gemaakt. Tot in Oetober werkte men 
hieraan voort, en hervatte den arbeid in Mei des vol
genden jaars, waarna men het genoegen had, in het 
najaar van 1821 alle bezwaren overwonnen- en het 
gansche werk voltooid te zien. 

Die bezwaren, welke de Commissie in de uitvoering 
ondervond, waren vele, en sommige van groot gewigt. 
Want niet slechts de onregelmatige bebouwing van de 
Stad, op eene zeer oneffene oppervlakte aangelegd en 
doorsneden met kromme grachten, maakte het aanleg
gen van eene regelmatige bestrating inoeijelijk; maar 
meer nog deden dit de vooruitspringende stoepen en 
getimmerten, welke de zwakheid van het vroegere be
stuur had geduld, en welke tot dusverre aan vele buurten 
en straten een onregelmatig aanzien gaven. Uit dien 
hoofde had de Raad de Commissie gemagtigd, om eene 
bepaalde rooijing in eene regte lijn in te voeren en voor 
te schrijven, ten gevolge waarvan de stoepen en wallen 
hier ingetrokken en dáár verbreed of verhoogd moesten 
worden, waaraan niet alle ingezetenen even gereedelijk 
wilden voldoen. Bovendien beval zij het wegnemen van 
alle hoenderhokken, pothuizen, uithangborden, bergplaat
sen, noodstallen enz., aan en op den publieken weg staande, 
en werd almede de vergunning ingetrokken, om stee
nen, hout en andere koopwaren op straten en wallen 
te plaatsen. 

Daar deze maatregelen algemeen werden ten uitvoer 
gelegd, kan men ligtelijk nagaan, hoe veel misnoegen 
men van sommigen ondervond, maar ook, hoe zeer de 
goedkeuring van állen dit werk bekroonde, toen het 
geheel was afgeloopen, en aan de bestrating eene nette 

14* 
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gelijkvormigheid had gegeven, die het goede voorkomen 
der stad niet weinig bevorderde. 

Ook het aanschaffen van het noodige materieel ging, 
vooral in het eerste jaar, met groote moeijelijkheden 
gepaard. Volgens het verslag der werkzame Commissie, 
na het volbrengen van hare gewigtige taak aan den 
Raad gedaan, zijn er ten behoeve van de gansche 
bestrating geleverd : 

1,514,000 Platonsche Straatsteenen, welke vroeger in 
den weg tusschen Amsterdam en Haarlem hadden gele
gen , en welke van de Regering der eerst genoemde stad 
waren overgenomen. De kosten daarvan, met vracht 
en verzending , bedroegen 50,375 Gld. 

260,750 groote blaauwe Brabandsche Straatsteenen, 
uit Brussel ontvangen, waarvan de kosten en vrach
ten beliepen 24,395 Gld. 

2,301,125 gebakken Straatklinkerts, voor, de slechten 
of voetpaden en aan de wallen, welke door onderschei
dene Friesche tigchelwerken zijn geleverd, bedragende 
de som van 27,800 Gld. Bovendien zijn de kleine 
keijen of balsteenen der vroegere bestrating voor het 
meerendeel ook nog bij deze vernieuwing gebruikt ge
worden. Verder: 

6,145 lasten Zand, van 1800 Ned. ponden het last, 
waarvan een groot gedeelte is besteed ter bekoming van 
eene meerdere hoogte van de bestrating, en de verbe
tering van de hellingen der gemetselde bruggen. Hier
voor werd besteed 8,638 Gld. 

Aan Arbeidsloonen werd eene som van nagenoeg 
30,000 Gld. uitbetaald; terwijl de overige onkosten van 
opzigt, administratie, gereedschappen en verdere uitga
ven eene som van 4,500 Gld. bedroegen. Met de toen nog 
aanwezige -voorraad van steenen enz., voor het onder
houd , beliepen aîzoo de gezamenlijke uitgaven ten behoeve 
der gansche onderneming de som van 145,000 Gld. 

Tot het vinden van deze kosten had de stad eene 
geldleening van 91,600 Gld. gedaan, terwijl 30,000 Gld. uit 
de stadskas was voorgeschoten. Tot aflossing van deze 
sommen , werd er eene belasting, onder den naam van 
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straatgeld, ingevoerd, waarbij gedurende twaalf jaren 
voor elke vierkante Ned. roede bestrating vóór een huis een 
bedrag van 2 Gld. van den eigenaar werd gevorderd. 
Na de vereffening van dit fonds, in 1833, is deze be
lasting tot op een vierde gedeelte verminderd, ten be
hoeve van het voortdurend onderhoud. 

Nadat op deze wijze de Hoofdstraten der stad, tot eene 
oppervlakte van 5730 vierkante Ned. roeden, alsmede nog 
270 roeden langs den Stads Buitensingel, den Hoogedijk 
enz. bestraat waren, ging men in den jare 1823 over 
tot het bestraten van de Achterbuurte?i, Stegen enz., 
waarvan men vroeger het onderhoud aan de bijzondere 
eigenaars had willen overlaten. Deze arbeid werd nog 
in het zelfde jaar uitgevoerd, en voltooide alzoo eene 
algemeene vernieuwing van de Bestrating dezer stad, 
waarvan het Stedelijk Bestuur en inzonderheid de Com
missie van directie de meeste voldoening en algemeene 
tevredenheid mogten inoogsten. Door het in dienst nemen 
van een vasten Stads Straatmaker, heeft men sedeit 
voor het geregeld onderhoud tevens zorg gedragen. Bo
vendien is de bevloering van sommige straten, welke 
meest door voetgangers bezocht worden, sinds 1844 veel 
verbeterd, door het wegnemen van de groote straatstee-
nen en keijen, en door ze te bestraten met gewone ge
bakken steen, gelijk de straatwegen. 

Ingevolge boven vermelde verordening van 6 October 
1809, moesten binnen tien jaren alle Luifels voor de 
gevels der huizen dezer stad worden weggenomen. De 
voldoening aan dit bevel gaf aanleiding, dat de meeste 
koopmanshuizen, die daarmede voorzien waren, voor, 
in en na den jare 1819 geheel of ten deele vernieuwd 
werden, of nieuwe gevels met groote ruiten bekwamen. 
Onbegrijpelijk groot was dus de verandering, welke én 
deze vertimmeringen én de nieuwe bestrating het uiter
lijk aanzien van Leeuwarden omstreeks 1820 aanbrag-
ten, zoodat het scheen, als ware het in zoo weinige 
jaren eene bijna nieuwe stad gcwoiden. 
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3. Het afbreken van de Poorten en het slechten van 
de Wallen der stad, tot het aanleggen van 

Kaden en Beplantingen. 

Gedurende het tijdperk der overheersching was ook 
het onderhoud van de Stedelijke Vestingwerken zeer 
verwaarloosd geworden. De zeven Stads Poorten waren 
voor het meerendeel oud en bouwvallig geworden, en 
groot waren de kosten, welke er op den duur gevorderd 
werden, indien men ze in weerbaren staat wilde be
houden. Het vertrouwen op het vermogen der stads 
vesten, ter afwering van vijandelijke aanvallen, was 
evenwel merkelijk gedaald, sedert WAPOLEON had bewe
zen , hoe weinig veroveraars zich aan zulke verdedigings
werken storen. En welken vijand zou men., na den pas 
bekomen vrede, ook hebben te vreezen? »Beter ware 
het, de Poorten en Wallen te slechten en hunne plaats 
tot nuttiger einden te bestemmen, dan groote sommen 
aan hunne herstelling te besteden." 

Zóó dachten sommige, doch niet de meeste leden 
van den Stedelijken Raad, toen dezelve in 1817 besloot 
eene som van 8,000 Gld. aan de herstelling van de Tuin-
sterpoort te koste te leggen: want dat denkbeeld was 
te nieuw en te gewigtig, om dadelijk algemeenen bijval 
te kunnen verwerven. Toen men evenwel in den vol
genden jare met de herstelling van die poort werkelijk 
een aanvang begon te maken, gaf een Verzoekschrift 
van eenige bewoners van de Tuinen, om de poort weg 
te ruimen, aanleiding, dat deze zaak nogmaals in over
weging werd genomen, en — tot den eersten stap, 
tot de slooping van de smalle Tuinster-Land- en Water
poorten, werd besloten. 

In plaats van de Landpoort werd er nu een ijzeren 
hek tot afsluiting binnen de Vlietster-brug gesteld, en 
de Waterpoort door eene houten brug op muurwerk 
vervangen. De Roodebrug op de Tuinen werd als over
tollig weggeruimd. Tegen de glooijende zijden van den 
htadswal werden er nette steenen trappen met leuningen 
£('p];uilst. Daar men nog niet tol het weggraven van 
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dien wal, aau de noordzijde, kon besluiten, en toch de 
Kavallerie, in het Arsenaal gekazerneerd, gaarne een 
beteren toegang wilde verschaffen, werd gelijktijdig het 
naauwe poortje in den wal nevens de Amelandsstraat, 
het Vossegat geheeten, weggeruimd , en de opening veel 
verwijd en met eene brug op den wal overdekt. 

Nadat nu de eerste schrede tot verbreking van de stads 
vesten gedaan was, kostte het weinig moeite, om in 
1820 tot het afbreken van de bouwvallige L. Vrouwen
en in 1822 tot het wegruimen van de Wirdumer-Bui-
tenpoorten te besluiten. De opbrengst daarvan werd tot 
verbetering van de Binnenpoorten aangewend, en bij de 
laatste tevens een nieuw wachthuis gebouwd. 

Inmiddels was het denkbeeld, om, door het weggraven 
van den stadswal, tusschen de vroegere Tuinsterpoort en 
het verwijde Vossegat, een ruim plein te bekomen tot 
eene kade, geschikt tot ligplaats en lossing van sche
pen, meer aannemelijk geworden. Den 10 Augustus 
1824 werd hiertoe besloten. In den volgenden jare ging 
men tot de uitvoering over, en maakte door een schoei-
wal en daarna door bevloering deze geschikte ruimte, 
sedert de Nieuwe Kaai genoemd, tot hare bestemming 
meer geschikt. In het zelfde jaar werd ook. de Hoek-
sterpoorts-dwinger aan de oostzijde afgegraven, tot het 
aanleggen van eene Stads-Timmerwerf; alsmede de Ja-
kobijner-dwinger geslecht, met oogmerk, om daar te 
eeniger tijd een Ziekenhuis te bouwen, waartoe de gepla
neerde ruimte met hekwerk afgeschoten-, en aan het voet
pad langs den stadswal eene andere rigting gegeven werd. 

De aanleg van een straatweg van hier naar Gronin
gen gaf aanleiding, dat de Korenmolen en woning op 
den Hoeksterpoorts-dwinger in 1830 afgebroken- en ver
plaatst werden aan het Marssumer binnenpad, waarna 
de straatweg midden door dat ravelijn gelegd werd. — 

Bij de toenemende bevolking van de Buitenbuurten, wier 
bewoners voor een groot gedeelte in de stad hunne 
werkzaamheden hadden, was het van ouds bestaande 
Poortgeld eene even drukkende-, als voor andere inge-
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zetenen eene lastige heffing. Ten gevolge van veelvul
dige klagten deswege , werd dit middel van stads inkomsten 
met den 12 Mei 1831 afgeschaft. Nu hadden de poor
ten nog mindere waarde. In dat zelfde jaar werden al-
zoo de Hoekster-Land- en Waterpoorten afgebroken, en 
in het volgende jaar die ingang van de stad door een 
breeden dam veel verbeterd. Ter plaatse der Waterpoort 
werd eene brug gelegd. Gelijktijdig werd ook de fraaije 
Hoekster-Buitenpoort tot afbraak verkocht, en in 1833, 
door het verder afgraven van den dwinger en het aan
leggen van plantsoen , het inkomen van de stad aan de 
noordzijde in den tegenwoordigen stand gebragt. 

Intusschen was in 1827 ten zuiden der stad de straat
weg naar Zwolle aangelegd. Toen er tra klagten rezen 
over den bouwvalligen staat van de lange Wirdumer-
poorls-hrug , vóór de herberg: de Posthoren liggende, 
nam men in overweging, om deze niet te vernieuwen, 
maar om de Wirdumerpoorts-dwinger regt door te gra
ven , en een nieuwen inreed en eene kortere brug met 
steenen walhoofden tot op den straatweg te leggen. 

In 1831 ging men tot de uitvoering van dit kostbare 
werk over, en gaf deze Zuiderbrug aan de intrede van 
de stad aan deze zijde een geheel ander voorkomen. Doch 
dit was slechts een begin der vervorming van dit gan-
sche oord. Een grootsch plan was deswege ontworpen. 
In het begin des jaars 1835 nam de uitvoering daarvan 
een aanvang door het sloopcn van de Wirdumer-Bin-
nenpoort, met de daaraan verbondene twee steenen bo
gen. De daar langs loopende gracht werd gedempt door 
het afgraven van den wal tot aan de vroegere Huizu-
mer-Waterpoort, waarvan reeds in 1827 de Turfdragers-
baan was afgebroken, en die nu ook in eene brug werd 
veranderd. In den herfst en winter van 1835 zette men 
dezen arbeid voort, onder het bestuur van den Archi
tect G. VAN DER WIELEN en van den Heer L. p. ROOD-

BAARD, die hier reeds onderscheidene stedelijke beplan
tingen, als den Prinsentuin, de Begraafplaats enz., had 
aangelegd. De Wirdumerpoorts-dwinger werd nu groo-
tendccls alge»!aveu; de Oiidegracht langs de Koemarkt, 
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alsmede de hoeken der Stadsgracht gedempt; de weg in 
het Zaailand in eene regte lijn doorgetrokken, beplant 
en bepuind; het huis des molenaars gekocht, afgebro
ken en op eene andere plaats herbouwd; de stads stal 
en wagenhuis gesloopt, en dit terrein met den wal tot 
op den Zuiderdwinger verder in die bevallige aanleg 
en schoone beplanting herschapen, welke deze stad tot 
een sieraad verstrekt, waarop wij grooten prijs stellen. 

Doch niet enkel het sieraad of de verfraaijing van de 
stad werd door dit werk bevorderd. Eensdeels werd zij 
hierdoor ontheven van het kostbare onderhoud van vele 
bouwvallige en nutteîooze werken; maar anderdeels be
kwam zij hierbij, ten behoeve van haren bloeijenden handel 
in rundvee, eene groote en zeer voortreffelijke Veemarkt, 
welke thans bijna niets te wenschen overlaat. In 1820 
was deze hier reeds in vele opzigten verbeterd; doch 
in het gebrek aan ruimte werd eerst nu voorzien, en 
derzelver geschiktheid door het stellen van 200 steenen 
palen, met ijzeren baliën aan elkander verbonden, en 
door het planten van 90 lindeboomen met kokers niet 
weinig bevorderd. Aan de westzijde daarvan werd ver
volgens de Schapenmarht verordend, en de ~V arkensinarkt 
vooraan in de laan van het Ruiterskwartier, welke tot 
dat einde werd bestraal. Bij deze verandering verviel 
tevens de eerste brug naar het Zaailand. Aan de oost
zijde van deze Veemarkt werd de ruimte vddr den in
gang van de stad bestemd tot een plein ter plaatsing 
van wagens op de marktdagen. Doch inzonderheid 
werd de intrede van de stad hier ten jare 1840 verfraaid 
door het stichten van het schoone gebouw ten behoeve 
der Sociëteit: Amicitia. 

De gunstige uitslag van de'ze verandering moedigde 
de Regering aan, om ook de overige wallen van liever
lede tot dergelijke beplantingen en wandelingen aan te 
leggen , zoodra dit zonder nadeel voor andere meer nut
tige werken kon gebeuren. Men ging daarmede niet re
gelmatig voort, maar naar gelang de omstandigheden 
dit vorderden. Twee onderwerpen toch eischten reeds 
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lang herstelling en verbetering. Het waren: de oude en 
lange L. Vrouwepoorts-brug en het Oldehoofster-Kerk
hof. Sedert het aanleggen van de Stedelijke Begraaf
plaats buiten de stad, in 1833 , was deze vroegere be
graafplaats in een zeer vervallen toestand geraakt. Den 
25 September 1837 werd derhalve door den Raad be
sloten , om de L. Vrouwe-Binnenpoort op afbraak te ver-
koopen ; den stadswal tusschen de beide waterpoorten, 
ter wederzijden daarvan, te slechten; de gracht daarne
vens te dempen, en dit terrein, benevens den dwinger, 
in verband met het kerkhof, tot ééne groote beplanting 
aan te leggen, volgens het plan , door den Heer ROOD-

BAARD daarvan ontworpen. Onmiddelijk hierna werd 
met dit belangrijke werk een aanvang gemaakt; terwijl 
die werkzaamheden nog eene uitbreiding bekwamen, 
door het leggen van eene nieuwe brug, op geschiktere 
plaats > over de Stadsgracht; door het wegruimen van 
de oude brug en het dempen van het Paardewed daar 
buiten; door het sloopen van een huis op den dwinger, 
het maken van eene nieuwe bestrating midden door de 
beplanting heen enz. Door al deze werkzaamheden be
kwam de westzijde der stad een bevalligen ingang en 
eene uitgestrekte wandelplaats, welke met het beplante 
kerkhof, waarover in 1844 een rijweg werd gelegd , een 
schoon geheel vormde, zoodat deze Wester-Plantaadje 
voor de stad eene belangrijke aanwinst mogt genoemd 
worden. 

Nadat een gedeelte van den stadswal, aan de zuid
oostzijde, in 1838 was afgegraven ter vergrooting van 
het erf van het Huis van Opsluiting en Tuchtiging, welk 
gesticht mede aan de westzijde door eene gracht van de 
stad werd afgescheiden, gaf de stichting van een geheel 
nieuw Stads Burger-Ziekenhuis in 1841 aanleiding, dat 
ook de wal tusschen dit gesticht en de vroegere water
poort bij de Weaze geslecht- en tot een reed langs deze 
zijde der stad naar de Tweebaksmarkt bepuind werd. 
Ter verbetering van den doorreed, werden er twee hui
zen aangekocht en afgebroken; doch in plaats daarvan 
maakten onderscheidene personen gaarne gebruik van 
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deze gelegenheid, om op dezen gunstigen stand aan dien 
JVieuwe Weg eenige nette woonhuizen te bouwen , waar
door hier eene nieuwe buurt ontstond. 

Intusschen was er aan de noordzijde der stad in 1837 
op den, reeds vroeger daartoe afgegraven, Jakohijner-
dwinger een Stads Militair-Ziekenhuis gesticht; een ge
bouw, aanzienlijk genoeg, om in 1838 tot provisioneele 
zetel van het nieuw ingestelde Provinciaal Geregtshof 
van Vriesland en Arrondissements-Regtbank van Leeu
warden ingerigt en bestemd te worden. Ter verbete
ring van den toegang derwaarts, werd de stadswal, tus-
schen dit gebouw en de voormalige Hoeksterpoort, in 
1841 geslecht, en deze groote ruimte, de Noor der Kade, 
ook tot eene ligplaats van schepen enz. bestemd, en in 
1845 beplant. Aan de andere zijde der poort was reeds 
in 1838 de wal tot nevens de Kazerne afgegraven en 
beplant, bij welke gelegenheid het Hoeksterpad ont
stond, en door het dempen van de zoogenaamde Trek-
schippershaven er eene groote ruimte gronds was gewon
nen , waarop in 1840 eene loots tot kavallerie-stal en in 
1845 de Gaz-fabrijk werd gebouwd. 

Voor het overige was er aan de noordzijde der stad 
minder dan elders eene groote uitgestrektheid stedelijke 
grond beschikbaar gebleven, doordien het Stadsbestuur 
voor ongeveer twee eeuwen en later zulk eene ruime 
plek gronds aan de stads vesten had afgestaan tot een 
lusthof voor de Friesche Stadhouders. Sedert die Prin-
sentuin weder aan de stad was afgestaan, en zulk 
een fraaijen modernen aanleg had bekomen, slingerde 
het overige smalle gedeelte van den ouderwetschen wal 
zonder zamenhang daar om heen. Het denkbeeld, om 
dien wal ten deele af te graven, en in overstemming 
met den Prinsentuin te beplanten, ten einde alzoo van 
den noordelijken omtrek der stad een smaakvol geheel te 
vormen, was tot meerdere rijpheid gekomen, sedert 
men in 1842 in den tuin en op dien wal een groot en 
fraai hoofdgebouw gesticht had. Ook om een geschikten 
toegang derwaarts te bekomen , ging men in het begin 
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der maand December 1842 over tot het afgraven en later 
tot het beplanten van den wal tusschen genoemd gebouw 
en den Jakobijner-dwinger. In het volgende najaar werd 
deze arbeid voortgezet langs de westzijde van den Prin-
sentuin, waar een grooter terrein viel aan te leggen, 
doordien ook de gansche Oldehoofster-dwinger in dit 
plan was begrepen, waardoor deze Noorder-Plantaadje 
nu in verband werd gebragt met de vroegere Wester-
Plantaadje bij de Oldehoof en vervolgens. Zeker werd 
er zeer yeel zorg en bekwaamheid toe vereischt, om van 
dien smallen wal zoo veel partij te trekken als hier, 
blijkens de uitkomst, bij deze beplantingen is gedaan; 
alsmede, om den Prinsentuin nog te vergrooten en met 
het aangelegde in overeenstemming te brengen. Inder
daad, deze verbetering heeft veler verwachting verre 
overtroffen. 

De afgraving van de twee laatst overgeblevene ge
deelten van den stadswal stond in verband met de 
stichting van een groot Paleis van Justitie in deze stad. 
Na zeven jaren overwegens, was dan in het najaar van 
1845 eindelijk bepaald, dat het gebouw zou gesticht 
worden ter plaatse van de Oudegracht, tusschen het 
Huiterskwariier en het Zaailand, welke tot dat einde 
geheel moest worden gedempt. Tot vulling daarvan 
wees de Regering den daarnevens liggenden wal aan, 
tusschen den Zuider- en den Verlaatsdwinger, alsmede 
den oostelijken wal, tusschen de voormalige Tuinsterpoort 
en het Blokhuis. Weldra tegen nu honderden handen tot 
dezen arbeid aan het werk. Maar niet enkel de Oude
gracht, ook het noordelijk gedeelte der Keizersgracht 
werd bij deze gelegenheid gedempt, terwijl het zuidelijk 
gedeelte daarvan tot in de Stadsgracht werd doorgetrok
ken, ten einde het Huis van Opsluiting en Tuchtiging 
eene volkomene afsluiting te bezorgen. Groot waren de 
veranderingen, welke al deze werkzaamheden, die ge
paard gingen met het afbreken van huizen, het leggen 
van groote rioolen enz., hier en ginds te weeg bragten. 
Want de groote ruimte aan de oostzijde der stad, de 
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Oosterkade, waar langs in 1846 een steenen wal van 
267 ellen lengte werd opgetrokken, gaf, tegenover den 
Grachtswal, het uitzigt op het bekomen van eene ge
schikte lig- en losplaats voor schepen, zoowel als van 
eene nieuwe en geregelde buurt; en ter plaatse van de 
Oudegracht en de vroegere lanen van het Ruiterskwar
tier en Zaailand was eene uitgestrekte ruimte bekomen, 
welke eens het grootste plein dezer stad zal worden, 
waaraan het nieuwe Paleis van Justitie veel luister zal 
bijzetten. 

Nadat nu in het najaar van 1846 met dit gebouw 
een aanvang was gemaakt, besloot de Regering ook de 
beide zuidelijke bastions, waar tusschen de wal in den 
vorigen winter was weggeruimd, verder te doen vergra
ven en tot beplantingen aanleggen, en wel in verband 
met de vroeger aangelegde Zuider- en Wester-Plan-
taadje, bij de Wirdumer- en L. Vrouwepoorten. Aan 
dit laatste gedeelte van den stadswal zien wij thans 
(Januarij 1847) vele handen werkzaam, om de laatste 
sporen der hooge hoekige vestingwerken in glooijende 
perken en paden te vervormen. De ligging en de uit
gestrektheid van het terrein bieden hier eene zeer gun
stige gelegenheid aan, om van de herschepping van dit 
oord op nieuw eene schoone beplanting te gemoet te 
zien. Van het vernuft en den smaak van den Heer 
ROODBAARD mogen wij daarom verwachten, dat dit laat
ste welligt het schoonste der werken zal worden, waar
mede hij den omtrek dezer stad versierd heeft. 

En inderdaad, geene verandering had voor het uiter
lijk aanzien der stad zoo groote gevolgen, en mogt zoo 
algemeenen bijval verwerven , dan het wegbreken van de 
Poorten en het slechten van de Wallen. Hier zijn het 
geheel nieuwe buurten aan breede kaden, welke de 
plaats hebben vervangen van de ellendige woningen van 
het Achterom, dat aan den voet van den wal gedoken 
lag. Ginds zijn er van die wallen langzaam rijzende en 
dalende wandelpaden gevormd, die zich langs allerlei 
welig groeijend plantsoen of langs grasperken heenslin-
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geren. Het frissche en breede water der Buitengracht, 
die met onderscheidene bogten rondom dien aanleg 
loopt, draagt veel bij, om de schoonheid der partijen te 
verhoogen. Niet slechts hebben de ingezetenen door die 
gelukkige verandering eene bekoorlijke wandeling beko
men, inaar men heeft tevens getracht, met het aange
name het nuttige te vereenigen. Want de arbeid tot het 
slechten van de wallen en het ophoogen van gronden 
werd bestendig des winters verrigt door een à tweehon
derd behoeftigen, die dan nergens anders werk konden 
vinden, en die hieraan een eerlijk stuk broods verdien
den. Het genoegen, hetwelk de beschouwing van onze 
schoone stedelijke beplantingen verschaft, worde alzoo 
verhoogd door de gedachte, dat deze werken des 
Vredes tevens werken der Weldadigheid waren. 

4. Nieuwe Stedelijke Schoolgebouwen. 

Groot waren alzoo de uitgaven, welke , door de ver
nieuwing van de Bestrating en de verandering van de 
Stads Vesten, ten behoeve der verbetering en verfraai-
jing van het uitwendig aanzien der stad, werden besteed. 
Maar betrekkelijk niet minder aanzienlijk waren de 
kosten, welke gelijktijdig door het Stedelijk Bestuur wer
den aangewend, ten behoeve van het daarstellen of ver
beteren van die inrigtingen, welke de verstandelijke 
ontwikkeling, de zedelijke vorming en de beschaving der 
jeugd, zoowel voor de lagere als de hoogere volksklas
sen, ten doel hebben. De zorg voor deze hoogere be
langen werd niet aan de zucht, om het uiterlijk voor
komen der stad te verfraaijen, opgeofferd. Neen, reeds 
ten jare 1816, en dus nog vödr dat met boven vermel
de werken een aanvang werd gemaakt, was de Regering 
en de Plaatselijke School-commissie eenstemming » door-
» drongen van het hoog belang, dat de maatschappij heeft 
» bij een wél ingerigt Schoolwezen, dewijl uit eene goed 
»onderwezene jeugd alléén nuttige burgers kunnen 
»worden verwacht; zoodat alle uitgaven, ter bevorde
r i n g der opvoeding van het aankomende geslacht be-
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»steed, op woeker uitgezet, en in de toekomst zeker 
» door heilzame vruchten zullen vergolden worden. " 

Overtuigd van het gebrekkige der hier ter stede be
staande school-inrigtingen, en gezind, om blijken te ge
ven van hare prijsstelling op Volksverlichting, nam dan 
de Stedelijke Regering den 2 December 1816 het be
sluit, om vooreerst de hier ter stede bestaande Fransche 
Kostscholen voor Jongens en Meisjes uit haren vervallen 
staat op te beuren en te ondersteunen, en om twee 
nieuwe Armscholen te stichten; met oogmerk, om te 
eeniger tijd mede tot het oprigten van Tusschenscho-
len en Burgerscholen over te gaan. Op welke wijze aan 
dit besluit uitvoering werd gegeven; onder welke om
standigheden het plan des Bestuurs ten opzigte van het 
Schoolwezen werd verwezenlijkt en uitgebreid, en hoe 
deszelfs zorg zich vervolgens ter bevordering van nage
noeg alle takken van onderwijs in deze stad uitstrekte, — 
dit wenschen wij nu in eene geleidelijke orde mede te 
deelen. Men houde slechts in het oog, dat wij hier niet 
den aard van het onderwijs-, maar bepaaldelijk het tot 
stand brengen van de inrigtingen en gebouwen be
schrijven. 

De Stads Fransche Kostscholen. 

Het is inderdaad zeer bevreemdend, dat na de om
wenteling van 1795 (die het aanleeren van de Fransche 
taal noodzakelijker scheen te moeten maken) het Pro
vinciaal Bestuur, hetwelk in 1774 hier eene Fransche 
Kostschool voor Jonge Jufvrouwen opgerigt- en een fonds 
daartoe vastgesteld had (*), en niet minder het Stedelijk 
Bestuur, dat in 1789 daarvoor een zoo aanzienlijk ge
bouw op de Tweebaksmarkt aangekocht had, omtrent 
deze instelling zoo weinig belangstelling betoonden, dat 
de Municipaliteit op haar verzoek den 29 December 
1797 gemagtigd werd, om dat huis, toen door de Wed. 
LEVis, Fransche Kostschoolhouderes, en anderen bewoond, 
te verhuren. Men ging nog verder: want in 1803 be-

(*) Zie bl. 106 hier voor. 
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sloot men dit gebouw, »a ls zijnde een schadelijk stuk 
» goed (!) voor Stads Finant ien" , publ iek te verkoopen. 
In Mei 1804 werd de Heer Mr. j . s. G. JUCKEMA VAN BÜRMANIA 

Baron RENGERS daarvan voor 10,670 Gld. eigenaar. Alzoo 
ging de vervulling der goede bedoeling van het vorige 
Bestuur geheel verloren. Hoe weinig de toenmalige Re
gering gezind w a s , he t onderwijs te bevorderen, onder
vond ook het Departement Leeuwarden der Maatschappij : 
tot nu t van 't algemeen, toen he t in 1798 en 1799 te 
vergeefs hare hulp verzocht tot de oprigting van eene 
Departementale school (*). 

Intusschen had zich hier eerst een Mons. LAÜRENT 

en na hem Mons. RAMEAU als Fransch Kostschoolhouder 
gevestigd ; waarna ook de Heer L. M. A. WAUBERT DE 

PÜISEAU in November 1800 vergunning ontving, om hier 
eene Fransche Kostschool voor jongelieden van beide 
seksen te vestigen. Deze scholen bestonden hier in 1816 , 
benevens nog eene Kostschool voor Meisjes, van de Juf
vrouwen SEMLER, d ie , even als de Heer PÜISEAU, vroe
ger, uit het vermelde fonds, een jaargeld van den lande 
hadden ontvangen, hetwelk echter , na de t iercèring, 
niet was uitbetaald geworden. Nog hielden hier gelijk
tijdig de Jufvrouwen HENRIOD en SNELL eene Fiansche 
Kostschool. Allen droegen hunne belangen aan het Ste
delijk. Bestuur voor , met verzoek, om een jaargeld tot 
ondersteuning. De uitslag van de veelvuldige bemoei-
j ingen der Regering was deze : dat het Provinciale fonds, 
rente gevende 460 Gld., aan de stad werd overgedragen; 
dat den Heer PÜISEAU een jaargeld van 750 Gld. en de 
Jufvr. SEMLER van 500 Gld. werd toegelegd; terwijl er 
voor eene te beroepen Kostschoolhouderes bij voorraad 400 
Gld. 's jaars werd vastgesteld. Er kwam evenwel bij de 

(*) Onder de reden, waarom de Raad der Gemeente deze school niet 
wilde toestaan, waren twee zeer opmerkelijk: 1°. omdat dezelve zijn 
gezag en bestuur over de scholen niet wilde afstaan, en vooral 2°., » om 
»dat in het voorgestelde Plan der Bestuurders geene uitdrukkelijke mei -
» dinge of verpligting word gevonden tot het inscherpen van vrijheid 
»en vaderlandsliefde, waaromtrent geen rechtschapen Patriot onver-
«sehillig kan zijn"! 
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uitvoering eene groote verandering in dit plan. De Heer 
PTJISEAÜ bekwam in 1817 de Kostschool voor Meisjes, 
de Heer p. J. BATJDET in 1818 die voor Jongens, en die 
van de Jufvr. SEMLER werd in 1819 opgeheven. 

Nadat de Heer BAUDET in 1823 vervangen was door den 
Heer j . p. TRAUTMANN , kwam het groote gebouw van den 
vroegeren Stads Schutters-Doelen den Raad zeer geschikt 
voor, om tot eene Kostschool voor Jonge Heeren inge-
rigt te worden. Dit geschiedde in 1824, en werd daar
achter een nieuw schoollokaal aangebouwd, hetwelk in 
1835, bij de komst van den tegenwoordigen Kostschool
houder, den Heer N. J. SINGELS, aanmerkelijk werd ver
groot. De geschiktheid van deze Stedelijke inrigting, 
waarbij ook een ruime tuin behoort, werd hierdoor 
niet weinig bevorderd. 

Toen de Heer PÜISEAÜ in 1828 tot eene andere be
trekking in de provincie Luik overging, werd de stad 
voor 7,000 Gld. kooper van het huis in de Groote Kerk
straat, waarin nu sedert jaren de Kostschool voor Jonge 
Jufvrouwen was gehouden (*). In het yolgende jaar 
werd het hersteld en aanzienlijk vergroot; doch nog al
tijd bleef het een oud en weinig geschikt gebouw. Dit 
bewoog de Regering, om, kort na de komst van de te
genwoordige Kostschoolhouderes, Mej. j . c. KAPTEYN, 

het oude gebouw geheel te doen vernieuwen. Dit is 
in het j^ai 1846 geschied, nadat het den 29 October 
1845 voor 17,400 Gld. was aanbesteed geworden. We
gens de vergrooting van het Schoollokaal, is er gelijk
tijdig daar naast nog een huis vernieuwd, ten einde tot 
eetzaal te verstrekken. Door deze vernieuwingen heeft ook 
dit stedelijk gebouw bij een aanzienlijk voorkomen, 
eene voor deszelfs bestemming doeltreffende inrigting 
bekomen. 

De Stads-•Armscholen. 

Reeds vroeger hebben wij gezien, dat er in 1776 in 
den vroegeren Beijer van het St. Anthonij-Gasthuis eene 

(*) Omtrent de vroegere lotgevallen van dit gebouw zie men de 
Geschiedenis van het Ond-Prinsessehof, in het volgende Hoofdstuk, 

II. 15 
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Armschool was opgerigt (Zie bl. 158). Deze stond onder 
het bestuur der Stads Armekamer. Omstreeks 1780 was 
achter het Diakeniehuis in de Bollemanssteeg ook eene 
school voor de kinderen der Biakenie-armen der Her-
Tormde Gemeente opgerigt. In de Nieuwe Oosterstraat 
bevond zich eene Diakenieschool der Luthersche Ge
meente. Allen waren ontoereikend, om het getal kin
deren , die kosteloos onderwijs behoefden, te bevatten, 
terwijl hare inrigting ook veeî te wenschen overliet. Bij 
het boven vermelde besluit van den Raad, van 2 Decem
ber 1816, was daarom tot het stichten van twee nieuwe 
en groote Stads Armscholen, ieder voor 300 kinderen, 
besloten. Reeds eenige weken te voren was tot dit 
einde aangekocht het gebouw der vroegere Janseniste-
kerk, ingaande in het Krommejat, met de daarbij be-
hoorende Pastoorswoning in de Speelmansstraat, voor 
2,616 Gld. Dit oude kerkgebouw werd nu hersteld en tot 
school ingerigt, welke in 1818 werd geopend. Het 
voornemen, om het gewezene Pastoorshuis tot woning 
voor den benoemden onderwijzer F. H. DIEMER te be
stemmen, werd echter in zooverre gewijzigd, dat men 
het beter achtte, het gansche gebouw te sloopen, en 
daarvoor in de plaats te stellen eene nieuwe onderwij
zerswoning met eene tweede groote Armschool daar 
achter in den tuin. Dit werk werd in Mr-art 1820 voor 
6,000 Gld. aanbesteed, en deze school, de Eerste Sfrtù' 
Armschool genaamd, in Mei 1822 geopend. De eeict 
gestichte werd nu Tweede Stads-Armschool, en bekwam 
tot onderwijzer G. FOLKERTSMA, wiens oude school in 
den Beijer nu, te gelijk met de Diakenieschool, werd 
opgeheven. Het bestuur over deze scholen werd aan 
de Plaatselijke School-commissie opgedragen. Later is 
de Eerste School bepaaldelijk voor het onderwijs van 
Meisjes, en de Tweede voor Jongens bestemd. Door 
eene verandering en vermeerdering van de Schooluren 
is er in deze, zoowel als in de Tusschenscholen, in 1835 
gelegenheid ontstaan, om een dubbel getal kinderen te 
onderwijzen, in vier schooltijden, van 's morgens 8 tot 
's avonds 8 uren. 
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Volgens Raadsbesluit van den 1 October 1827 werd 
er nog eene Derde Stads-Armschool, bij voorraad voor 
een getal van ongeveer 130 kinderen, opgerigt in een 
der lokalen van het Nieuwe Stads-Weeshuis, waarin 
A. WEBER tot onderwijzer werd aangesteld. 

In 1846 is op de bovenverdieping van het door de stad aan
gekochte gebouw in de Ipebrouwerssteeg eene Hulp-Arm-
school opgerigt, ten einde later, wanneer daartoe geschikte 
gelegenheid zal zijn, eene Vierde Stads-Armschool, overeen
komstig de bestaande behoefte, tot stand te brengen. 

De Eerste Stads-Tusschenschool. 

In weerwil der oprigting van twee groote Armseholen, 
bleef er nog steeds een groot getal arme kinderen van 
alle onderwijs verstoken, dewijl de bestaande lokalen 
ontoereikend waren, om aan al de aanvragen lot opne
ming gehoor te kunnen geven. Reeds in 1816 voedde 
de Regering het voornemen, om bij de Armseholen ook 
Tusschenscholen te voegen, bestemd voor zulke kinde
ren, wier ouders niet behoeftig zijn, doch die, tot den 
geringen burgerstand behoorende, wel 5 cents per week 
schoolgeld kunnen betalen, maar voor welke de kosten 
van een doelmatig onderwijs op de gewone scholen een 
te groot bezwaar oplevert. Alléén gebrek aan gebou
wen , waarin zulk eene school kon gesticht worden, 
was de oorzaak, dat de uitvoering van dit plan langer 
achterwege bleef, dan de Regering en de School-com-
missie wenschten. Ten gevolge der stichting van eene 
nieuwe Kazerne, werden er eindelijk eenige stedelijke 
gebouwen ontruimd, waarover men kon beschikken. De 
oude barak bij de Groote Kerk kwam nu tot het stich
ten van eene Tusschenschool het eerst in aanmerking, 
hoewel dit gebouw geheel moest worden afgebroken. 
Eene nieuwe en groote School voor 350 kinderen, met 
daaraan verbondene onderwijzerswoning, werd dan 
den 13 April 1829 voor 13,000 Gld. aanbesteed, en 
in den volgenden jare voltooid en geopend, nadat 
E. BOSCHLOO, van Kuinre, daarin tot onderwijzer was 
aangesteld. Een ruim getal kinderen van de Armseholen, 

15* 
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die een stuiver in de week konden betalen, ging nu tot deze 
school over, en maakte alzoo plaats voor hen, die inder
daad behoefte badden aan kosteloos onderrigt. 

De Latijnsche School. 

Gelijktijdig ontving het Bestuur berigten omtrent den 
slechten staat van het gebouw, waarin nu gedurende 
ruim twee eeuwen de Latijnsche School werd ge
houden. Bij onderzoek bleek dan ook, dat deszelfs 
bouwvallige toestand geene herstelling toeliet, maar dat 
het geheel afgebroken en nieuw opgebouwd moest wor
den. Daar de kinderen der armen in nieuwe en voor
treffelijk ingerigte schoollokal^i onderwezen werden, 
wilde de Regering niet, dat aan eene zoo belangrijke 
stedelijke inrigting als deze mindere zorg zoude besteed 
worden. Zij besloot alzoo, om op de zelfde plaats een 
nieuw gebouw te stichten, voor drie schoollokalen en 
eene vergaderzaal voor Curatoren; doch tevens, om 
daaraan te verbinden twee zalen, bestemd voor eene 
Bouwkundige- en eene Handteekenschool. Op den 29 
Maart 1830 werd dit gebouw aanbesteed voor de som van 
8,880 Gld. en in het volgende jaar voltooid en. als Latijnsche 
School betrokken. Bij de uitbreiding van het onderwijs, 
ook tot de Nieuwere Talen, in 1846, is de naam van 
Stedelijk Gymnasium aan deze instelling toegekend. 

De Stads-Burgerscholen. 

Reeds bij het eerste plan omtrent eene gewenschte 
inrigting van het Schoolwezen in deze stad, in 1816, 
gaf de Regering te kennen, van gevoelen te zijn : »dat 
» de scholen voor kinderen van meer vermogende inge-
»zetenen, die alleen uit de te betalen dchoolgelden moe-
»ten bestaan, voor zoover ze wel ingerigt en door 
»bekwame Meesters bezet zijn, het gebrek van tegroote 
y> kostbaarheid medebrengen ; hetwelk niet zeldzaam de 
» met vele kinders gezegende of geen ruim bestaan heb-
»bende ouders drukt, of in de verpligting brengt, om 
»hun kroost aan minder bekwame meesters over te la-
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» t e n , in weerwil van het verlangen, om aan dezelve 
» h e t best mogelijk onderwijs te verschaffen" (*). Om 
die r e d e n , en omdat z i j , die geene kinderen bezi t ten , 
toch groot belang hebben bij een wèl ingerigt school-
onderwijs voor de leden der maatschappij , waarin ze 
verkeeren, meende de Regering, dat de stadskas hierin 
moest voorzien. Nadat zij dus ten behoeve van armen 
en mingegoeden ui tmuntende schoolgebouwen had ver
ordend, wilde zij ook de stedelijke inkomsten aanwen
den, om den burgerstand te gemoet te komen in de 
kosten voor het beste onderrigt , dat van stadswege, 
door onafhankelijke onderwijzers, aan hunne kinderen 
zou worden gegeven, ten einde vooral de bezwaren van 
hen te verligten, die voor een groot gezin hebben 
te zorgen. 

Reeds in 1823 scheen dit plan verwezenlijkt te zuilen 
worden , doch gebrek aan geschikte lokalen deed de 
zaak vooreerst uitstellen. Op den 6 Januarij 1834 nam 
het Bestuur een bepaald beslui t , om nog di t zelfde j aa r 
niet ééne , gelijk eerst het plan w a s , maar twee Bur
gerscholen te s t ichten, en wel eene bepaaldelijk voor 
Jongens en eene voor Meisjes. De eerste werd gebouwd 
op de plaats van de vroegere Kazerne in den Z a k , en 
bekwam een ingang in het Hofstraatje. De tweede school 
werd geplaatst achter een hiertoe aangekocht huis in de 
Kruisstraat , hetwelk tot onderwijzerswoning werd bestemd. 
Aan den Heer p. BURGGRAAFF, vroeger eerste Leermeester 
in eene der Stads-Armenscholen te Amsterdam, en sedert 
1813 , op uitnoodiging der Plaatselijke Schoolcommissie, 
aan het hoofd eener bijzondere school voor den aanzienlijken 

(*) Ik herinner mij hierbij , dat ik den Heer T. ÎEENSTRA, sedert 1816 
Lid van den Raad en van 1821 tot 1840 Burgemeester dezer stad, in het 
laatste jaar zijns levens met dankbaarheid heb hooren betuigen, dat het 
hem vergund is geweest, alle stedelijke scholen tot stand te zien bren
gen, wier oprigting hij als wenschelijk had voorgesteld in het boven 
vermelde plan van 1816, hetwelk hij ontworpen- en aan den Raad voor
gedragen had. — Bij het behandelen der bronnen van dit tijdvak heb ik 
met verbazing gezien, hoe véél die voortreffelijke man gedurende 24 
jaren voor de belangen dezer stad heeft gewaakt en gewerkt, zoodat 
iijn naam groote aanspraak heeft <>p eene eervolle nagedachtenis. 



2 3 0 GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING TAN LEEUWARDEN. 

stand alhier geplaatst, werd thans de keuze gelaten, in 
welke der heide Burgerscholen hij tot onderwijzer wenschte 
benoemd te worden. Hij koos die voor Meisjes; ter
wijl voor die der Jongens, uit de mededingers naar dien 
post, werd benoemd E. BOSCHLOO bovenvermeld, wiens 
plaats bij de Tusschenschool, uit die zelfde mededin
gers, werd vervuld door w. J. LEETTWES, onderwijzer 
te Kollum. Aan de stichting van deze beide Burger
seholen, waarop een leergeld van 20 Gld. in het jaar 
wordt gevorderd, werd een kapitaal van 15,000 Gld. 
besteed. 

De Tweede Stads-Tussckensckool en Bewaarschool. 

De goede uitkomsten, welke de stichting van de 
Eerste Stads-Tusschenschool opleverde, deed de Rege
ring, op voordragt der School-commissie, en uit aanmer
king, dat er nog 400 kinderen in deze stad waren, die 
geene gelegenheid hadden, om schoolonderwijs te ont
vangen, den 13 September 1838 besluiten, om er nog 
eene op te rigten, en die te plaatsen op de gedempte 
haven hij de voormalige Hoeksterpoort. Die Tweede 
Tusschenschool, waarop een schoolgeld van 10 cents 
zou gevorderd worden, zou alzoo eene gaping aanvullen, 
welke er tusschen de Eerste en de Burgerscholen bestond. 

Intusschen deed de School-commissie nog een voor
stel , namelijk, om ook hier ter stede eene Bewaarschool 
op te rigten voor 200 kleine kinderen van behoeftige 
ouders, zoo als er reeds met goed gevolg in verschil
lende steden des rijks waren ingevoerd. Reeds tien 
jaren geleden had zij dit zelfde voorstel gedaan; doch 
toen was dit denkbeeld nog te nieuw, te vreemd. Nu 
kwam het aannemelijker voor, en bij de keus van een 
daartoe geschikt gebouw bragt men deze inrigting in 
verband met de te stichten Tweede Tusschenschool. Op 
den 9 Januarij 1840 besloot de Raad, om voor beide 
instellingen één groot schoolgebouw te plaatsen aan de 
westzijde van het Tournooiveld in den Prinsentuin, welk 
gebouw, lang 27 en breed 18 el, in twee afzonderlijke hoofd-
declen gescheiden, mei-afzonderlijke ingangen, den 16 Juiiij 
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1840 voor de som van 9,600 Gld. werd aanbesteed. In 
het volgende jaar werd dit gebouw voltooid, ingerigt en 
betrokken, nadat er ook aan de westzijde eene woning 
voor den onderwijzer der Tusschenschool w. p. BROEKMAK 

was aangekocht. De stand van dit gebouw, aan het 
westelijk einde van den Prinsen tuin, bleek bij de uit
komst gunstiger te zijn dan velen eerst wel verwachtten. 

De Derde en Vierde Stads-Tusschenseholen. 

Bij de vermeerdering van het getal der stedelijke school-
inrigtingen was het zeer natuurlijk, dat de verschillende 
onderwijzers, eigenaren van bijzondere scholen, hierdoor 
groot verlies aan leerlingen en inkomsten leden. De 
Regering was niet vreemd van het plan, om eerlang 
alle bijzondere scholen te doen opheffen, of om ze in 
publieke scholen te veranderen. Door de benoeming 
van BURGGRAAFF en BROEKMAN tot stedelijke onderwijzers 
was dit reeds met hunne scholen geschied. Ook ande
ren vervielen. De onderwijzers s. D. POSTMA op het Vliet 
en s. K. VLiETSTRA op Oud-Galileën moesten, na veel 
te hebben verloren, dit zelfde lot vreezen. Om die 
reden droegen zij hunne belangen aan den Raad voor, 
en deze besloot, op raad der School-commissie, den 3 
Junij 1841 : om beide scholen voor stads rekening te 
nemen, als Derde en Vierde Stads-Tusschenscholen voor 
de Buitenwijken ; om de lokalen en daarbij behoorende 
woningen bij voorraad te huren; om die onderwijzers 
een vast jaargeld toe te kennen, en om bij voorraad 
200 kinderen op deze scholen te plaatsen tegen een 
weekgeld van 5 Cents. Laatst genoemde school is in 
1846 reeds, met eenige woningen daar nevens, door 
de stad gekocht, met oogmerk, om dit schoollokaal 
en onderwijzerswoning in 1847 te vergrooten. 

De Stads Israëlitische Armschool. 

Ook de »Godsdienstige Israëlitische Schoolopzieners" 
verzochten van de Stedelijke Overheid ondersteuning tot 
het bekomen van een beter lokaal voor hunne Arm-
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school, dan het bestaande in hun Gemeentehuis op de 
Nieuweburen, hetwelk even ongeschikt als bekrompen 
was geworden. De Regering overtuigde zich van deze 
behoefte, en was wel genegen, om aan hun verzoek te 
voldoen, doch aarzelde lang in de keuze van het ge
bouw, hetwelk hiertoe moest worden ingerigt. Den 12 
Julij 1842 werd echter besloten, op stads grond aan den 
Jakobijner-dwinger een nieuw en geschikt Schoolgebouw 
te plaatsen. Op den 23 Julij daaraanvolgende werd dit 
voor de som van 2,470 Gld. aanbesteed en eerlang door 
de Israëlitische jeugd betrokken, nadat M. S. HIRSCH 

van Amsterdam tot onderwijzer was aangesteld. 

De Stads- Teekensch olen. 

Het Koninklijk Besluit van den 17 April 1817, waar
bij het instellen van Teekenscholen, bijzonder voor de 
Bouwkunde, in de steden werd bevolen, viel juist in 
een tijdperk., dat er hier door partikulieren aan hunne 
huizen druk werd getimmerd, ten gevolge der bepaling, 
dat de luifels vóór den jare 1820 moesten zijn wegge
ruimd. Dit spoorde Bestuurders van het Departement 
Leeuwarden der Maatschappij: tot nut van 't algemeen 
den 25 Apriî 1818 aan tot het nemen van een besluit, 
om alhier eene Teekenschool voor de Burgerlijke Bouw
kunde te vestigen, ten einde, na het afschaffen van de 
Gilden, jonge timmerlieden op te leiden, om zich in 
de gronden van hun vak te bekwamen. Het onderwijs, 
door den bouwmeester w. FELLINGA eerst aan 12 en 
daarna aan 20 jongelieden gegeven, scheen zoo goede 
vruchten te dragen, dat Bestuurders deze inrigting gaarne 
duurzaam wilden in stand houden en zelfs uitbreiden, 
om ook aan het verlangen van velen te voldoen, die 
nu nog niet konden geplaatst worden. Dan, dit ging 
de krachten van het Departement te boven. Zij wenden 
zich alzoo ter bekoming van hulp tot het Stadsbestuur, 
hetwelk, reeds van de oprigting af, in de behoefte aan 
een geschikt lokaal voor deze instelling had voorzien. 
De Regering, overtuigd van het belang van dit onder
wijs, wcmchte zcei , dat deze Bouwkundige Teekenschool 
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bij voortduring aan hare bedoeling mogt voldoen; waar
om zij den 1 October 1821 besloot, ook vervolgens 
voor een lokaal te zullen zorgen, en Bestuurders door 
eene jaarlijksche toelage van 300 Gld. te ondersteu
nen. In 1825 werd deze som met 100 Gld. verhoogd, 
en alzoo alle kosten der school voor stads rekening ge
nomen , waarom zij sedert mede door eene Commissie 
uit de Regering werd bestuurd. 

Nadat in dit zelfde jaar den Schilder w. B. VAN DER 
KOOI op zijn verzoek de zaal onder den Nieuwetoren, 
tot het geven van lessen ia de Teekenkunde naar het 
levend beeld, was toegestaan, ontving de Regering in 
1827 eene Ministrié'ele aanschrijving, om bij de bestaande 
Bouwkundige Teekenschool ook de oprigting van eene 
Handteekenschool in overweging te nemen. Bit gaf aan
leiding tot het ontwerpen van een groot plan, hetwelk 
niets minder dan de vestiging van eene Teeken-Akade-
mie ten doel had. Deze kwam echter niet tot stand. 
Ofschoon er in 1830, bij het bouwen van de nieuwe 
Latijnsche School, voor beide Teekenscholen zeer geschikte 
afzonderlijke zalen werden gemaakt, werd de Handtee-
kenschool niet voor den jare 1836 opgerigt. 

De Stedelijke Muzykschool. 

])e zorg der Stedelijke Overheid bepaalde zich alzoo 
niet enkel tot de bevordering van het onderwijs in 
noodzakelijke-, maar ook in nuttige kundigheden, en 
strekte zich eerlang mede tot dat in fraaije kunsten uit. 
Zij bestemde namelijk in 1825 jaarlijks eene som van 
600 Gld., als toelage bij een gering leergeld aan be
kwame leermesters voor het geven van onderwijs in de 
toon- en zangkunst, bijzonder aan zoodanige jongelieden, 
die, aanleg voor de kunst hebbende, niet in staat zijn, 
de groote kosten der gewone muzyk-lessen te voldoen. 
In 1826 werd deze Stedelijke Muzykschool opgerigt, 
eene Commissie van bestuur benoemd, de onderwijzers 
aangesteld en de noodige muzyk-instrumenten en be
hoeften aangeschaft. In 1829, toen het getal leerlingen 
in beide vakken reeds 75 bedroeg, werd het onderwijs 
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uitgebreid, en de toelage tot 800 Gld. verhoogd. Het 
lokaal der school, boven de Stads-Waag, werd in 1841, 
na het verplaatsen van de Ratelaarswacht, veel ver
groot en verbeterd , zoodat deze muzykschool eene groote 
geschiktheid voor deze nuttige inrigting bezit. 

Eene Latijnsche School, twee Fransche Kostscholen, 
drie Arrnscholen, twee Burgerscholen, vier Tusschen-
scholen, eene Bewaarschool, eene Israëlitische Armschool, 
eene Bouwkundige en eene Handteekenschool, en eene 
Muzykschool,—ziedaar de gansche rij van al de voor
treffelijke inrigtingen voor het onderwijs, welke, in der
tig jaren tijds, door de zorg van het Stedelijk Bestuur, 
te Leeuwarden óf tot stand gebragt óf vernieuwd en op 
stads kosten gevestigd zijn en onderhouden worden. 
Lof, eere en dank komt dat Bestuur toe voor den ver
lichten geest en den onbekrompen zin, waarmede het 
dus de hoogste en heiligste belangen der menschheid, 
de opvoedingsmiddelen van het opkomend geslacht, heeft 
bevorderd ! Zulk eene rij Schoolgebouwen is eene groote 
merkwaardigheid van deze stad, — is eene zeldzaamheid 
in Nederland, waarin welligt geene stad in dit opzigt 
de onze zal overtreffen. — Neen, 

»Een volk leeft niet alléén van Brood, 
»Maar wordt door Deugd en Kennis groot." 

Vandaar, dat een der leden van het Bestuur, in een 
van deszelfs vergaderingen, tot aanprijzing w n dit on
derwerp kon betuigen: »Hoofd en hart — ze zijn ons 
»aller schatting meer waard dan de bestrijding van zoo 
»vele ligchamelijke behoeften, waaraan wij duizenden 
»moeten opofferen ; en voor onze gewigtigste zorg willen 
»wij gaarne houden: de vorming van het opkomende 
vgeslacht. Ja , onze Schoolgebouwen prijken als zoovele 
»gedenkteekenen hier ter stede, die onze nakomeling-
»schap met erkentenis aan onze zorgen zullen herinne-
»ren; en, indien op eenige Regering, dan dient op die 
»van Leeuwarden te worden toegepast de uitspraak van 
»den ouden Koning van. Pruissen: »Indien Regenten 
»»onzen lof verwerven, wanneer zij met wijsheid en 
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» » gematigdheid bes turen , — zij verwerven onze liefde, 
» » w a n n e e r hunne zorgen zich ui ts t rekken tot de Na-
» » komelingschap." " 

Evenwel acht de Regering hare taak. nog niet te 
hebben afgewerkt. Ten gevolge der bestendige vermeer
dering van de bevolking dezer stad, heeft zij thans het 
voornemen, om eerlang nog eene Armschool e n n o g e e n e 
Bewaarschool voor behoeftige kinderen op te r ig ten , 
waarbij welligt ook eene Werkschoot voor de kinderen 
der Stads-Armscholen gevoegd zal worden. — I n 1846 
heeft ook het Departement der Maatschappij: tot nut 
van 't algemeen, dat door Herhalingsscholen en andere 
inrigtingen in de zorg voor het onderwijs alhier steeds 
ijverig heeft gedeeld, gebruik gemaakt van de gelegen
heid , welke zich voordeed, tot het st ichten van eene 
Bewaarschool voor de kinderen van den gegoeden stand. 
Daartoe is aangekocht het vroegere Martenahuis eu erf 
op de Tuinen , welk gebouw thans tot zulk eene instel
ling wordt vert immerd, om in 1847 geopend te worden. 

Hoe bevredigend de terugblik op het reeds verrigte 
moge zijn, — er bestaat uitzigt, dat de ijver voor deze 
zaak bij voortduring aan he t belang van h e t onderwerp 
zal geëvenredigd blijven, en dat er in de toekomst ook. 
nog veel zal te verrigten zijn, om de welvaar t , de ze
delijke kracht en de verstandelijke ontwikkeling des 
volks te bevorderen (*). 

(*) Terwijl dit blad gezet wordt, geeft de Hoogleeraar en Schoolop
ziener TH. VAN swiNDEKEH een werkje in het licht, getiteld: het lager 
Schoohvezen te Leeuwarden aan Groningen en andere groote Steden in 
Nederland ter navolging voorgesteld; met twee Bijlagen. Zeker moet 
het der Regering dezer stad aangenaam zijn, hare schoolinrigtingen op 
zulk eene wijze ten voorbeelde gesteld te zien. Daar ik mij van alle 
finantiëele berekeningen en statistieke opgaven, voor mijn tegenwoor
dig doel, moest onthouden, zoo strekken die, welke in dat werkje voor
komen, tot aanvulling en toelichting van het door mij medegedeelde. 
Bovendien hebben de beschouwingen en vergelijkingen van zulk een 
zaakkundige groote waarde, waarom wij wenschen, dat dit werkje al
gemeen bekend worde, en dat het voorbeeld van Leetaoarden elders 
navolging vinde. 
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5. Aanbouw van de Kazerne: Prins Frederik. 

Te midden van hare zorgen voor de verstandelijke en 
zedelijke belangen der jeugd, zag de Stedelijke Regering 
zich verpligt, tot de stichting te besluiten van het grootste 
en kostbaarste gebouw dezer stad: van eene Kazerne voor 
de stedelijke bezetting. De gebouwen, welke daartoe tot 
dusverre hadden gediend: in de Haniasteeg, in den Zak, 
bij de Put , bij het Blokhuis, in het Arsenaal en in de 
Canseîarij , waren alzoo in alle deelen der stad verspreid, 
en konden te zamen naauwelyks 7 a 800 man huisves
ten. Aanhoudend waren de klagten over derzelver bouw
valligheid of gebrekkige inrigting, en groot de kosten, 
welke er bestendig van stadswege aan te koste gelegd 
moesten worden, om ze bewoonbaar te houden. In 1818 
verzocht de Koning zelf aan den Raad, om het bouwen 
van eene groote Kazerne in overweging te willen nemen. 
Doch er was toen zoo veel noodzakelijks tot stand te bren
gen , dat het nuttige geduld moest oefenen: want hoog 
zag men ook tegen de kosten van zulk een gebouw op. 

Eindelijk werd in 1823 de ontruiming van de Canse
îarij bevolen. Nu ontstond er plaatsgebrek, waarin men 
door het vergrooten van het Arsenaal tijdelijk trachtte 
te voorzien. Bij gelegenheid der invoering van een nieuw 
nachtleger voor de troepen, drong eene aanschrijving 
van den Commissaris-Generaal van Oorlog den Raad, op 
den 24 October 1825, tot het nemen van het besluit: 
om het daarstellen van eene nieuwe Kazerne in ernstige 
overweging te nemen, en inmiddels plannen en inlich
tingen in te winnen, ten einde over de wijze van in
rigting en de grootte der kosten te kunnen oordeelen. 

De Architekt VAN DER WIELEN deed nu eene reis naar 
Holland, om de Kazernen te 's Gravenhage en elders 
in oogenschouw te nemen, en ontving aldaar van ver
scheidene deskundigen de noodige inlichtingen omtrent 
de beste wijze van inrigting voor zulk een gebouw. 
Reeds den 9 Januarij 1826 had hij het plan en de tee-
keningen, alsmede eene begrooting van kosten gereed. 
Ter bekoming van de meeste zekerheid omtrent de ia-
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rigting, zond het Bestuur dit plan ter beoordeeling aan 
den Generaal Majoor, Directeur der 2e Fortificatie-direc
tie , te Zutphen, en onderwierp het vervolgens aan de 
beoordeeling van nog onderscheidene deskundigen, ten 
gevolge waarvan het eenigzms gewijzigd en veranderd 
werd. Eindelijk volgde nu op den 2 October 1826 het 
bepaalde besluit: dat de Raad op den Amelands-dwinger 
eene Kazerne zou stichten tot huisvesting van duizend 
man, overeenkomstig het plan en de teekening van den 
Architekt. 

Weldra werden nu de fondsen voor dit groote werk 
geregeld, en het Arsenaal door het Rijk aan de stad 
afgestaan. Op den 21 Maart 1827 ging men tot de 
publieke aanbesteding over, waarbij het gebouw voor 
de som van 181,000 Gld. werd aangenomen door BEREND 

SCHAAFSMA, BOÜWE HETTES VAN DIJK, GERRIT LANKHORST 
en KLAAS JOHANNES FRANKEMA, allen timmerlieden en 
metselaars hier ter stede. 

Volgens het bestek, moest het vierkant gebouw, met 
den voorgevel naar het zuiden geplaatst, eene breedte 
bekomen van 66 Ned. ellen, en eene lengte van 75 
ellen; het zou rondom eene ruime binnenplaats eene 
hoogte hebben van drie verdiepingen, welke 24 groote 
zalen bevatten, benevens een aantal kamers voor onder
officiers en andere vertrekken, keukens enz.; er moesten 
108 groote en 12 kleine schuiframen in geplaatst wor
den ; iedere verdieping bekwam tot zoldering eene laag 
van 228 balken; terwijl er vier trappen in de hoeken, 
benevens vier putten en een regenbak op de binnenplaats 
gemaakt moesten worden, enz. 

Nadat kort na de aanneming met het werk was be
gonnen, was het gebouw op den 1 October tot aan de 
derde verdieping opgetrokken. In het voorjaar van 
1828 werd de arbeid hervat, en met 1 October was 
het gebouw, waartoe 4,500,000 gebakken steenen ge
bruikt werden, geheel onder dak gebragt en van bui
ten afgewerkt. Vervolgens werd het van binnen be
timmerd, en in den loop des jaars 1829 voltooid. 
Hierna ging men over tot het verwen van het geheel, en 
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tot het maken van 400 hangkastjes, 95 tafels en 191 
banken, tot meubelèring. Ook werd er achter de Ka
zerne op den hoek nog een klein gebouw gezet, om te 
dienen tot eene beigplaats van brandstoffen, met twee 
vleugels, bevattende vertrekken voor den geweermaker, 
en tot het aanwitten van kleedingstukken. Ter beko
ming van een ruim voorplein werden er vijf woningen 
voor en ter zijde van het gebouw gekocht en afgebro
ken, waardoor het geheel vrij kwam te staan. Voor al 
deze en meerdere buitengewone werken was men ver-
pligt nog eene som van ongeveer 40,000 Gld. te beste
den, zoodat de kosten van het geheel berekend zijn de 
aanzienlijke som van 220,000 Gld. te bedragen. 

Eindelijk werd door de Regering de 7 December 1829 
bepaald tot den dag, waarop de nieuw gebouwde Ka
zerne , aan welke de naam van: Prins Frederik was 
gegeven, plegtig ingewijd- en aan het garnizoen afge
staan zou worden. Nadat er op dien dag te een uur 
door den Gouverneur dezer provincie en Burgemeester 
en Wethouders op het Hofplein over de stedelijke Schut
terij eene wapen schouwing was gehouden, begaf de 
gansche Raad, vergezeld van den Gouverneur, en gevolgd 
door de Offcieren der Schutterij, zich in statelijken op-
togt naar de Kazerne, Op het voorplein, waar het 
gansche garnizoen geschaard stond, werd de trein door 
den Kommandant en de overige officieren van het bat-
taillon ontvangen, en, onder de muzyk der afdeeling, 
binnengeleid. Nadat het garnizoen op de met vlaggen 
versierde binnenplaats een kring gevormd had, deed de 
Burgemeester aan de militaire magt eene aanspraak, 
waarbij het gebouw door den Raad aan den Komman
dant der stad ten behoeve der bezetting werd overge
dragen. Na afloop van deze plegtigheid, werd door de 
Regering aan de militaire en burgerlijke autoriteiten een 
feestelijke maaltijd aangeboden, welke door negentig 
personen werd bijgewoond. Als een blijk van goedkeu
ring en erkentenis voor betoonde buitengewone vlijt in 
het behartigen van de stedelijke belangen, werd door 
den Raad aan den Bouwmeester van de Kazerne, den 
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Stads Architekt G. TAN DER WIELEN, een geschenk ter 
waarde van 500 Gld., ten deele in een stuk gewerkt 
zilvers, toegelegd; alsmede aan den Stads Timmerbaas, 
J. p. TAN DER WAL, voor gehouden toezigt, een geschenk 
ran 100 Gld. 

Aangezien na de Toltooijing bleek, dat het gebouw 
de ruimte bevatte, om 1400 man te kunnen huisvesten, 
gaf de Regering bij herhaling haren wensch te kennen, 
dat in deze stad, in welke zich tevens zulk eene be-> 
langrijke strafgevangenis bevindt, een grooter garnizoen 
mogt worden gelegd, overeenkomstig deze ruimte en de 
groote som, door den Raad aan dit voortreffelijke gebouw 
te koste gelegd. Deze wensch werd wel nooit vervuld, 
doch het groot belang van deze Kazerne en van die 
overvloedige ruimte bleek inzonderheid in de twee daarop 
volgende jaren. Want , toen, na den Belgischen opstand, 
de stedelijke en landelijke Schutterijen opgeroepen- en 
in dienst gesteld werden, is er een tijd geweest, waarin 
ruim 2200 man te gelijk in de zalen en op de zolders 
van dit gebouw zijn gekazerneerd geworden, waardoor 
de dienst zeer bevorderd werd, en de ingezetenen van 
den last der inkwartiering bevrijd bleven. De stand en 
inrigting van deze Kazerne sijn steeds de voorwerpen 
geweest van den lof van vele onbevoordeelde deskun
digen ; terwijl het gebouw dezer stad tot geen gering 
nut en sieraad verstrekt. 

6. De aanleg van de Stedelijke Begraafplaats. 

Ofschoon de beroemde geschiedkundige ADRIAAN KLUIT 

reeds in 1776 eene belangrijke Rede gehouden-, en, ook 
in het Nederduitsch vertaald, te Middelburg uitgegeven 
had: over den bijgeloovigen oorsprong en schadelijke 
gevolgen van 't Begraven in Kerken en Steden; — of
schoon hij, met sterke kleuren de verblindheid der Re
geringen maalde en veroordeelde, die eene » zoo schand-
»lijke als verfoeielijke gewoonte, om de lijken der dooden 
»in de meestgeheiligste plaatzen, in de talrijkste bijeen-
» komsten der menschen in den grond te laaten verrotten," 
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onder verlichte Christenen konden dulden: —• noch 
dit geschrift, noch de waarschuwingen van vele 
geneeskundigen en andere geleerde mannen waren in 
ons vaderland, gedurende nog eene halve eeuw, van eeni-
gen invloed, om in dit eeuwen oude gebruik eenige 
verandering te weeg te brengen. Hier ter stede kwam 
dit onderwerp bij het Bestuur zelfs niet ter sprake. Men 
wist niet beter, of, dit behoorde zoo; men achtte het 
zelfs beneden de waardigheid van den deftigen burger
stand, om op een kerkhof en niet in de kerk begraven 
te worden. De grond der Groote Kerk scheen reeds 
geheel met lijken bezet te zijn, zoodat daar in de laatste 
jaren niemand meer werd begraven; in de Galileerkerk 
was dit eene groote zeldzaamheid; doch de Westerkerk, 
in welke vele aanzienlijke familiën graven in eigendom 
bezaten, was als zoodanig nog in gebruik (*). Het Ja-
kobijner kerkhof was zoo geheel bezet, dat de Regering 
in 1824 goedvond, daar niet meer te doen begraven, 

(*) Omtrent de gevolgen van dit gebruik, zij het mij vergund hier 
een, hoewel overdreven, getuigenis bij te brengen van een beroemd 
man, van Jhr . OHMO ZWIER VAN HAREN, die in 1775 het volgende schreef 

aan den geleerden J . w. TE WATER te Vlissingen, nadat ook deze eene 
verhandeling over het nadeelige van het begraven in de Steden en Ker
ken had uitgegeven : 

»— Maar niet teegenstaande de gezonde reeden, die 'er in uw werk 
J> blinkt, de menschlievendheid , d ie 'er in doorstraalt, de studie, welke 
»er in praald, en de kracht en zenuw van oorzaken in weinig woor-
»den; — niet teegenstaande dit alles, vrees ik, dat er twee groote Stee-
»den zijn, alwaar uw wijze van aanmaaning van weinig uitwerking zal 
» weesen. 

»De eerste is Lima in Peru. — 
»De tweede is Leeuwarden in Friesland: alwaar, zoo lang mij met 

» eenige kennis heugd, dat is zedert vrij meer als vijftig jaar, nooijt in de 
uSorner in de Westerkerk, voor al 's namiddags, werdgepreedikt, zon-
»der dat een, twee en dikwijls meer, menschen flaauw uit de kerk wer-
uden gedragen; in die staat gebragt, niet door eenigeonzeekere, maar 
«door een bekende en gedecideerde cadavereuze reuk; en U begrijpt 
»ligt, dat lieden, zedert een Eeuw aan dit agrement gewoon, gelijk 
» mede aan de gezellin van hetzelve, de Rot-koorts, die alle jaaren, zon-
»der exceptie, tot Leeuwarden heerscht, aan alle die voordeelen niet 
» zullen renuntieeren, op een bloote redeneering alleen op de gezonde 
»Reeden gegrond." Zie ffcueniana, in de Mnemost/ne, 1824, Xlf F187. 
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maar de zerken daaraf te nemen, het te effenen en 
met boomen te beplanten; waarna in 1830 de kerkhof-
muur afgebroken-, en het geheel in netten staat ge-
bragt-, en door steenen palen met ijzeren baliën afgeslo
ten werd. Buiten het Misdadigers-Kerkhof aan de Gali-
leërkerk, waren de Westerkerk en het Oldehoofster 
Kerkhof alzoo de eenig overgeblevene Begraafplaatsen -in 
deze stad geworden. Vele lijken werden echter op 
de kerkhoven van Huizum, Lekkum en andere nabij-
gelegene dorpen begraven. 

Het was voor de wijsheid van Koning "WILLEM I be
waard, deze yerkeerde gewoonte te bestrijden; en de 
volksramp, welke Friesland in 1826 door de heerschende 
ziekte en buitengemeene sterfte trof, werd oorzaak en 
gaf aanleiding tot eene heilzame verbetering ten behoeve 
van dit en volgende geslachten. 

Den 13 November 1826 werden namelijk de Plaatse
lijke Besturen in deze provincie door den Gouverneur, 
op last des Konings, aangeschreven,» om , zoo spoedig 
»immer mogelijk, plaatsen buiten de Kerken aan te wij-
»zen, geschikt om de lijken ter aarde te bestellen, en 
»om te zorgen, dat niet meer in de Kerken begraven 
» worde" (*). 

Reeds had het Bestuur dezer stad dien ten gevolge 
in overweging genomen, of het Oldehoofster Kerkhof, 
aan welks verbetering in 1826 eene som van 1725 Gld. 
was besteed, bij voortduring alléén in de behoefte dezer 
stad zou kunnen voorzien, dan of er nog een tweede 
Begraafplaats, b. v. op den Jakobijner-dwinger, behoorde 
te worden aangelegd, toen het van Gedeputeerde Staten, 
den 28 Augustus 1827 (Prov. Blad, N°. 122), eene aan
schrijving ontving, dat de Koning had bevolen, dat het 
begraven in de Kerken algemeen verboden zou blijven, 
en dat de Besturen van alle Gemeenten, boven de 
duizend zielen bevolking, ten spoedigste Begraaf
plaatsen buiten de kom der Gemeenten moesten tot stand 
brengen. 

(*) Provinciaal Blad van Friesland, 1826, N°. 151. 

II. 16 
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Ten gevolge van deze opgelegde verpîigting, besloot 
de Raad den 31 Augustus 1829, eene nieuwe Stedelijke 
Begraafplaats aan te leggen, en wel op het terp-land, 
gelegen ten noorden der stad aan den hoek van den 
Spanjaardsweg. Om verschillende redenen werd deze 
plek daartoe gekozen: want hare grootte en ongemeene 
hoogte maakten haar voor dit doel bijzonder geschikt; 
de afstand Van de stad was niet te groot, en bovendien 
van de beide uiterste stadspoorten nagenoeg even ver 
verwijderd; terwijl zij nog het voordeel opleverde, dat 
men haar langs den bestaanden weg van twee zijden 
kon naderen. Dit land, groot 4 bunders 64 roeden en 
10 ellen, werd nu , bij wijze van ruiling tegen andere 
nabij gelegene stadslanden, in eigendom bekomen. 

Groote zorg en zeer veel moeite was er aan verbon
den, om deze zoo gunstig gelegene plek nu op eene 
waardige wijze voor hare bestemming in te rigten, en 
om alles te verordenen, hetgeen er noodig was, om deze 
instelling in ééüs op eenen goeden voet te brengen. 
Bij het aanleggen kon tevens naast het noodzakelijke 
en nuttige, ook het schoone en aangename in het oog 
worden gehouden, ten einde door eene smaakvolle be
planting mede het schrikbeeld weg te nemen, hetwelk 
veler vooroordeel nog aan de stille verblijfplaats der 
dooden hechtte. De Regering vroeg en verkreeg van 
den Heer L. P. ROODBAARD alzoo een plan van aanleg, 
welks uitvoering hem, met eenige wijzigingen, werd 
opgedragen. In den zomer van 1830 begon de arbeid, 
door het graven van eene gracht rondom het geheel; 
bij welke gelegenheid de noordwesthoek van het land 
tot eene afzonderlijke Begraafplaats voor de Israëliten 
van het overig gedeelte werd afgegraven. De hooge 
kruin der terp strekte om de gansche oppervlakte meer 
regelmatig te verhoogen. Ten einde de graven voor 
alle standen niet even kostbaar te maken, werden er 
vijf Afdeeîingen ingevoerd, en de graven alzoo in vijf 
groote perken verdeeld, waar tusschen de ruime paden 
bepuind werden. Op eene even eenvoudige als beval
lige wijze werd het geheel dus op een grooten voet in-
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gerigt, en in 1831 met hoornen en schoone heesters be
plant, tusschen welk geboomte rondom het geheel een 
wandelpad gelegd-, en op sommige punten eene rustbank 
geplaatst werd. Het eerste perk verkreeg eene grootte 
van 926, het tweede van 1204, het derde van 2135, 
het vierde van 2520 en het vijfde van 2053 graven; 
zoodat het gansche getal 8838 bedroeg, met daarenboven 
2270 graven yoor de Israëliten. Tot een ingang werd 
er eene gemetselde brug over de gracht gelegd, en 
daarop een fraai ijzeren hek tot afsluiting geplaatst. Daar 
binnen werden op het voorplein in 1832 twee nette 
huizen gebouwd, waarvan de rieten daken op ko
lommen kwamen te rusten, en welke tot woningen voor 
de doodgravers en tot berging van wagens en gereed
schappen bestemd werden. De toegang werd zeer ver
beterd door het verbreeden, verhoogen, bestraten en 
beplanten van den Spanjaardsweg, welke nu , ook als 
wandeling, met de beplanting van de Begraafplaats een 
schoon geheel vormde, en waaraan eene laan werd ver
bonden , welke aan de Begraafplaats der Israëliten 
een afzonderlijken toegang schonk. 

Nadat er nu drie Lijkwagens en de noodige Lijklakens 
vervaardigd-, een Directeur en de vereischte Lijkbezor
gers enz. benoemd-, de reglementaire bepalingen op het 
beheer en bestuur afgekondigd- en verder allerlei schik
kingen tot de invoering van het gebruik gemaakt waren , 
had de opening op den 3 Julij 1833 plaats, waarbij tevens 
eene geheel andere wijze van ter aarde bestellen werd 
ingevoerd, welke een einde maakte aan vele misbruiken 
en verkeerde gewoonten, die omtrent dit onderwerp 
reeds te lang hadden geheerscht (*). 

Indien bekrompenheid in de wijze van uitvoering met 
regt gewraakt wordt in e enig Bestuur, hetwelk gebou
wen en inrigtingen niet enkel voor het tegenwoordige 

(*) Voor de vervallene graven in de stad werden de eigenaars 
nieuwe graven op de Begraafplaats toegekend; terwijl de Haad aan 
Kerkvoogden eene som van 3,000 Gld. heeft uitgekeerd, als vergoe
ding wegens het verlies van Begrafenisregten. 

16* 
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geslacht, maar voor eeuwen tot stand brengt, en hetwelk 
men verheven wenscht boven de kleingeestige berekenin
gen van bijzondere personen, die enkel voor zich bou
wen en niet verder zien, — op het Stedelijk Bestuur van 
Leeuwarden rust de beschuldiging niet, dat het aan eene 
zoo gewigtige zaak als deze niet álles zou besteed heb
ben , wat hare zorg voor tijdgenoot en nakomelingschap 
mogt waardig zijn. Geringe dank zou het er mede be
haald hebben, wanneer het eenige honderden minder 
dan 67,000 Gulden aan eene inrigting had besteed, 
welke thans deze stad tot geen geringe eer en sieraad 
verstrekt. Integendeel, grooten dank heeft het verwor
ven voor de zorg, besteed aan eene plek, waarop wij 
het stoffelijk deel van zoo vele dierbare vrienden en be
trekkingen der aarde hebben toevertrouwd; welke wij 
ook als onze toekomstige rustplaats eeren; die nu geene 
plaats meer is van afschrik ; met wier bestemming wij , 
daarop wandelende, gemeenzaam worden, en wier be
schouwing denkbeelden in ons opwekt, welke ons geloof 
en onze hoop verlevendigen, als riep zij ons noo-
digende toe: 

Treed binnen! Neem wat rust! Schep, Stervling! goe
den moed, 

Eer gij hier met uwe asch den laatsten tol voldoet. 
Hier wordt U, vódr gij sterft, een lusthof aangeboden, 
"Waarin U 't leven lacht in 't stil verblijf der dooden; 

Daar U viooltje en roos, en boom en heester leert, 
Bat uit den schijnbren Dood het Leven wederkeert. 

1833. M. 

7. De Stads- Ziekenhuizen. 

Is het niet vreemd, dat de gedachte aan onze laatste 
rustplaats, naar welke wij niets van alle bijeenvergaderde 
schatten kunnen medenemen, zoo weinig invloed heeft 
op vermogende personen, dat zij zoo zelden gezind zijn, 
om eenig gedeelte van den schat, dien zij aan rijke 
erfgenamen zullen nalaten, bij hun leven te bestemmen, 
om na hun dood te strekken tot ondersteuning van 
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ouden, van weezen, van zieken, van armen of hulpbe
hoevenden, of tot het tot stand brengen van weldadige 
inrigtingen, waaraan nog behoefte bestaat? Is het niet 
vreemd, dat de gehechtheid aan aardsche goederen bij 
hen meestal sterker is, dan de zucht, om door werken 
van liefde nuttig te zijn, en om door eene zegenrijke 
nagedachtenis voort te leven in de dankbare harten van 
duizenden beweldadigden, die in opvolgende eeuwen 
deze plaats zullen bewonen ? — Vroeger was die gezind
heid meer algemeen dan thans. Hoe vele Weldadige 
Gestichten dragen daarvan getuigenis! In onze eeuw 
en in onze stad heeft vooral de edele wees BAUEÉ zich 
eene eervolle nagedachtenis verworven, die ook vol
gende eeuwen zuîîen huldigen. 

Het Stads- Burger - Ziekenhuis. 

Die gezindheid bezielde, bijna gelijktijdig metBALJEÉ, 
ook Mr. WI-LLEM LiTiüs VAN YIERSSEN, en spoorde hem 
aan tot het verrigten van eene goede daad. Nadat hij, 
in de betrekking van Lid van de Regtbank alhier, den 
10 April 1824, oud 45 jaren, was overleden, ontving 
de Regering dezer stad den 27 April eene kennisgeving 
van de uitvoerders van zijnen uitersten wil, dat het 
hem had behaagd, in zijn testament te bepalen: »da t , 
»indien er binnen een jaar na zijn overlijden, hetzij 
»door de Regering der stad Leeuwarden, hetzij door 
»partikuliere menschenvrienden, of op wat wijze ook, 
» een Burgerlijk Hospitaal voor behoeftige Zieken, eenig-
»zins evenredig aan de grootte en behoefte dezer stad, 
»mogt opgerigt en tot stand gebragt worden, alsdan 
»door zijne erfgenamen aan eene zoodanige inrigting 
»zoude worden uitgekeerd een legaat, ten bedrage van 
»de som van zes duizend Ned. Gulden." 

Reeds vroeger hebben wij onze verwondering te ken
nen gegeven, dat deze stad, ná het opheffen van het 
Pesthuis, het Lazarushuis en den Beijer van het St. 
Anthonij-Gasthuis, zoo lang een gebouw ter verpleging 
van behoeftige zieken bleef ontberen. Be Regering, 
overtuigd, dat zoodanige instelling hier ter stede zeer 
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wenschelijk was, maakte dus gaarne gebruik van deze 
aanleiding, ten einde aan de weldadige bedoeling des 
erflaters te voldoen, en om genot te hebben van de 
door hem aangebodene ondersteuning. Op voorlichting 
•van genees- en heelkundigen, leden van den Raad, 
besloot zij den 20 September 1824: dat er hier ter 
stede een Burgerlijk Hospitaal zou worden opgerigt, bij 
voorraad alleen voor arme zieken; met oogmerk, om, 
na het welslagen van deze proeve, deze instelling nader 
uit te breiden. 

Daar het niet mogelijk was, binnen den gestelden tijd 
een nieuw gebouw voor deze inrigting (hetwelk de Raad 
voornemens was in den Jakobijner-dwinger te bouwen) 
tot stand te brengen, gaf de gelijktijdige verplaatsing 
van het Militair-Ziekenhuis naar de vroegeie Ruiters-
wacht in de Kleine Kerkstraat aanleiding tot het besluit, 
om het Burger-Ziekenhuis bij voorraad op te rigten in 
het hierdoor ontruimde gebouw, aan den wal, tegen
over het Blokhuis, hetwelk den Lande toebehoorde, 
en weleer door 's Lands Scherpregter was bewoond ge
weest. Dit gebouw, bij voorraad aan de stad ten ge-
bruike gegund, werd nu zoo spoedig mogelijk in orde 
gebragt, en met de noodige meubelen, kribben enz. tot 
het bedoelde einde ingerigt, zoodat het Stads-Burger-
Ziekenhuis hier op den 8 April 1825 gevestigd en in 
gebruik gesteld werd. 

De waarde der weldaden wordt dikwijls zeer ver
hoogd, door omstandigheden, welke gelijktijdig daarmede 
in betrekking staan. De erfenis van BALJEÉ kwam, als 
eene reddende hand Gods, op het juiste tijdstip, om 
zijn «vaderlijk Gesticht" voor een gedreigden ondergang 
te behoeden. En dit Ziekenhuis, in 1825 gesticht, was 
in het volgende jaar, toen de heerschende ziekte, welke 
bijzonder in de provinciën Friesland en Groningen 
woedde, ook hier ter stede zoo vele honderden armen 
en minvermogenden aantastte, een weldadig toevlugts-
oord voor vele behoeftige kranken. De Commissie uit 
den Stedelijken Raad, met het bestuur over dit gesticht 
beîa-stj-was toen zelfs niet in staat, om hierin alle zie-
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ken op te nemen, maar verpligt, ook de ontruimde 
Provoost, achter de Galileërkerk, tot een Ziekenhuis 
in te rigten. Een getal van 125 lijders werd hierin 
opgenomen, terwijl eene andere tijdelijke Commissie ter 
verzorging van behoeftige kranken haar ondersteunde, om 
in den algemeenen nood te voorzien. 

Het gestichte Ziekenhuis was wel een oud gebouw, 
doch in gewone gevallen voor deszelfs bestemming vrij 
dienstig. Daarom trachtte de stad het in eigendom te 
bekomen, bij wijze van ruiling tegen de Stads-Turf
schuur , nevens het Tuchthuis, hetgeen in 1832 plaats 
had. In dit zelfde jaar werd er nu eene som van 1,300 
Gld. aan deszelfs herstelling en verbetering te koste ge
legd. Dit geschiedde, omdat er gelijktijdig zoo vele 
kostbare stedelijke werken in aanbouw waren: want van 
het plan, om het gesticht eens geheel te vernieuwen, 
werd daarom niet afgezien. Na vele overwegingen, nam 
de Raad eindelijk den 28 September 1840 het besluit, 
om in den volgenden jare het bestaande gebouw geheel 
te doen afbreken, en nagenoeg op de zelfde plaats een 
nieuw, grooter en welingerigt Stads-Burger-Ziekenhuis 
te bouwen, aan hetwelk men ook uitwendig een gunstig 
aanzien wenschte te geven, ter wegneming van het voor
oordeel, hetwelk er nog bij vele dienstbaren en min
vermogenden tegen de opneming in dit gesticht bestond. 
In Mei 1841 werd dan het gebouw voor de som van 
16,000 Gld. aanbesteed, en in den volgenden jare vol
tooid en betrokken, na het ontwerpen van een Regle
ment omtrent deszelfs gebruik, hetwelk bij voorraad 
ingevoerd- en in 1845 gewijzigd en vastgesteld is. Aan
gezien deze herbouw vergezeld ging van het aanleggen 
van een nieuwen weg langs den nu gesleehten stadswal, 
hiernevens, zoo bekwam dit nette gebouw, bij eene ge-
wenschte inrigting, mede een gunstigen stand en een 
aanzienlijk voorkomen. 
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Het Stads-Militair-Ziekenhuis of Infirmerie. 

Ten behoeve der verpleging van de zieke soldaten 
der stedelijke bezetting stond het Rijk in 1822 der stad 
eerst het boven vermelde gebouw nabij het Blokhuis-, 
en in 1824 de vroegere Kavaleriestal of Ruiterswacht 
in de Kleine Kerkstraat ten gebruike af. Ofschoon er 
groote kosten aan de herstelling en inrigting van dit 
gebouw besteed waren, voldeed het toch in geenen 
deele: want gebrek aan ruimte en frissche lucht had 
bestendig een nadeeligen invloed op de herstelling van 
de lijders. Na het bouwen van de nieuwe Kazerne 
wenschte men grooter garnizoen te ontvangen, doch daar
aan moest dan ook het Hospitaal geëvenredigd zijn : want 
in buitengewone gevallen bleek het nu reeds, dat er 
dikwijls 100 zieken waren, terwijl in de Infirmerie slechts 
55 konden geplaatst worden, zoodat men dikwijls een 
gedeelte der Kazerne tot Ziekenzalen moest inrigten. 

Ter vojdoening aan de veelvuldige klagten van de Ge-
neesheeren deswege , en uit aanmerking, dat het bestaande 
gebouw, al wierd het ook met groote kosten hersteld en 
vergroot, altijd de eerste vereischten van een Hospitaal, 
ruimte en frissche lucht, zou missen, besloot de Raad 
den 6 Junij 1835 : dat er op een vrijen stand een nieuw 
gebouw tot eene Garnizoens-Infirmerie zou worden ge
bouwd , in evenredigheid eener bezetting van 1000 à 
1200 man, geschikt voor omstreeks 250 à 300 zieken. 
De reeds vroeger geëffende ruimte op den Jakobijner-
dwinger werd daarvoor tot standplaats bestemd. Na het 
ontvangen van de vereischte inlichtingen nopens de beste 
inrigting van zulk een gesticht, werd door den Stede-
lijken Architekt het plan opgemaakt van een gebouw, 
welks voorste gedeelte, breed 34,5 el, lokalen voor het 
bestuur , en welks twee vleugels , ieder lang 30 el, boven en 
beneden, acht zalen, ieder voor 36 zieken zouden bevatten. 
Op den 27 Augustus 1836 werd het voor de som van 27,100 
Gld. door JACOB ROMEIN aangenomen. In den volgenden 
jare werd er, ten behoeve van een lijkhuisje, policie-
kamer, rookkamer voor besmette goederen, tafels, ban-
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ken, verwen enz., nog 7000 Gld. aan de voltooijing te 
koste gelegd, en scheen het gebouw in 1838 betrokken 
te zullen worden. 

Intusschen was de nieuwe organisatie van de Regter-
lijke Magt op handen. Bij de ongeschiktheid van den 
bestaanden zetel van het regt hier ter stede (het oude 
Landshuis), was er, zoolang er nog geen Paleis van 
Justitie, ten behoeve der zittingen van het Provinciaal 
Geregtshqf van Vriesland en de Arrondissements Regt-
bank te Leeuwarden, was tot stand gebragt, hier geen 
gebouw, hetwelk tot provisioneeie zetel van deze regter-
lijke collegiën meer geschikt werd gekeurd dan deze 
pas voltooide Garnizoens-Infirmerie. Tot zulk eene ver-
eerende bestemming werd dit gebouw aïzoo door liet 
Stedelijk Bestuur, voor eene jaarlijksche huur van 1600 
Gld., bij voorraad afgestaan en ingerigt; terwijl de oude 
Infirmerie zoo veel mogelijk in goeden stand werd ge
bragt. Nadat er nu eindelijk met den opbouw van een 
Paleis yan Justitie een aanvang is gemaakt, is er ver
wachting , dat het beschrevene gebouw, indien het , 
wegens de geringheid van het garnizoen, ooit de oor
spronkelijke en geene andere bestemming zai bekomen, 
eerst in den jare 1850 beschikbaar zal zijn. 

8. De Stads-Werk- en Armhuizen. 

Het is inderdaad opmerkelijk, dat er in dit tijdvak 
behoefte bestond aan nagenoeg alle voorwerpen, waar
over de zorg van een Stedelijk Bestuur zich moet uit
strekken , en dat nagenoeg alle stedelijke inrigtingen in 
deze laatst verloopene dertig jaren óf tot stand gebragt, 
óf geheel vernieuwd zijn geworden. Bank zij der toe-
genomene verlichting, welke die zorgen 'zoo verre uit
gestrekt heeft; zoodat alle standen, en vooral de behoef-
tigen, daarin mogten deelen en daarvan genot hebben; 
en dank zij den Grooten Gever, die het der Overheid dezer 
stad vergunde, dié zorg te kunnen aanwenden, en zóó 
vele gestichten ter bevordering van algemeen nut te 
hebben mogen tot stand brengen. 
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De Stads-Armekamer. 

Veelvuldig waren de zorgen, welke de Regering be
stendig aan het onderhoud en eene doeltreffende bedee
ling van de Stads of Algemeene Armen besteedde. Zij 
werd daarin op eene loffelijke wijze ondersteund door 
de elkander opvolgende leden van de zoogenaamde Stads-
Armekamer. Bij gebrek van een eigen lokaal, hield 
dit Armbestuur zijne vergaderingen in de Voogdenkamer 
van het Nieuwe Stads-Weeshuis, terwijl de uitdeelingen 
geschiedden in de zoogenaamde Broodkamer, aan de 
Groote Kerk. Doch, nadat het Weeshuis onafhankelijk 
was geworden , was er eene reden te meer, om eene 
eigene vergaderplaats te verlangen. Ook de Broodkamer 
wenschten Kerkvoogden zelve te gebruiken. De Regering 
zocht alzoo een gebouw, dat tot vaste vergaderplaats 
van het Armbestuur kon dienen; waar de bedeelingen 
konden plaats hebben, en waarin genoegzame ruimte 
was , om behoeften voor de bedeelden te kunnen opslaan. 
Zij vond voor dit alles goede gelegenheid in een 
huis op de Keizersgracht, met eene voormalige Bran
derij en Pakhuis daar achter in het Nieuwstraatje, 
en besloot den 2 October 1826 dit voor de som van 
4,305 Gld. aan te koopen. Deze panden (Wijk C, No. 
140, 139, 82 en 83) werden nu tot het bedoelde einde, 
tot zetel van hel Armbestuur en tot woning van den 
Bedienaar der armen, ingerigt en betrokken. In 1830 
is er nog eene kamer voor de bedeeling bij aangebouwd. 

Het Stads - Arm- en Bestedelingshuis. 

In die zelfde vergadering van 2 October 1826 besloot 
de Raad ook tot het bouwen van eene nieuwe Kazerne, 
en, ten gevolge van dezen aanbouw, werd de oude Ka
zerne in de Haniasteeg (het vroegere Engelsch huis en 
Lands Ammunitiehuis) in 1830 ontruimd. Van deze 
gelegenheid maakte de Raad, op verzoek van het Arm
bestuur, den 5 Julij 1830 gebruik, om dit gebouw te 
bestemmen tot eene inrigting ten nutte der Algemeene 
Armen. Tot dit doel werd het nu ia den volgenden 
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jare verbouwd en ingerigt, om een aantal oude armen 
en verlatene kinderen te huisvesten, en gelegenheid tot 
werkzaamheid te geven. Be geschiktheid van deze in-
rigting , waarin doorgaans ruim honderd ouden en kinde
ren verpleegd worden, is in 1837 nog door het bouwen van 
nieuwe ziekenzalen bevorderd. Ten einde in staat te zijn, 
dit gesticht eenmaal belangrijk te vergrooten, is er in 1846 
door den Raad een groot pakhuis in de Ipebrouwers-
steeg aangekocht, welk gebouw thans tijdelijk is inge
rigt , beneden tot bereiding van warme spijs voor niet 
bedeelden, en boYen tot e ene Hulp-Arraschooî. 

Het Stads-Werkhuis. 

Sedert wij vroeger over dit gesticht hebben gesproken 
(bl. 89), was het oude kerkgebouw van Hoek zeer bouw
vallig geworden, zoodat het uitwendig voorkomen van 
het zoogenaamde Spinhuis de intrede der stad inderdaad 
ontsierde. Zoowel om die reden, als omdat het Arm
bestuur ook eene verbeterde inrigting en andere werk
zaamheden wenschte in te voeren, was eene vernieuwing 
zeer noodzakelijk geworden. De Regering was hiertoe 
zeer genegen, dewijl zij overtuigd was van de noodza
kelijkheid , om luiheid en lediggang door gelegenheid tot 
werkzaamheid bij de armen tegen te gaan. De voorge
stelde vernieuwing en verbetering van het gebouw werd 
dan den 5 April 1834 voor 6,300 Gld. aanbesteed, en 
nog dat zelfde jaar ten einde gebragt. Ook uitwendig 
had het ruime Werkhuis nu een gunstiger en voor de 
armen minder afschrikkend voorkomen ontvangen; ter
wijl deszelfs inrigting en bestuur nu op een goeden voet 
gebragt werden, zoodat daarin eerlang 200 personen 
met spinnen, weven enz. werk konden vinden. In 1842 
is er, onder toezigt van eene bijzondere Commissie, aan 
de werkzaamheden meerdere uitbreiding gegeven, waarna 
er in de twee volgende jaren acht woningen, ter oost
zijde van dit gesticht, door den Raad zijn aangekocht, 
ten einde in de gelegenheid te zijn, hetzelve eerlang 
te kunnen uitbreiden. 
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Hei Roomsch-Katholijk- Armhuis. 

Lang hadden de R. K Armverzorgers in het onder
houd van hunne bejaarde armen voorzien, door hen bij 
geringe lieden in den kost te besteden. Bij de toene
ming van hun getal, deed het gebrekkige en kostbare 
van dit onderhoud hen naar een beter middel van ver
zorging uitzien. De Armestaat bezat een achterhuis in 
de Speelmansstraat, en de Pastorie in de Groote Kerk
straat een voorhuis daar nevens. In 1805 werd dit 
laatste door den Pastoor M. CIELEN overgedragen aan 
het Armbestuur, hetwelk door liefdegaven in staat ge
steld werd, nog een huis daar naast aan te koopen. 
Deze drie woningen werden nu aan elkander verbonden, 
en tot een Armhuis ingerigt. Op den 8 December 1808 
werd het voor het eerst door 32 oude lieden betrokken. 

De voldoening, welke Armverzorgers van deze inrig-
ting mogten smaken, en de noodzakelijkheid van eene 
vergrooting, spoorde hen eerlang aan, daarbij nog een 
huis aan te koopen, waardoor zij in 1820 reeds in staat 
waren, hierin een getal van 50 armen te verplegen. 
In 1830 werd er eene nieuwe keuken bij aangebouwd. 
Dan, al deze onregelmatig zamengehechte huizen waren 
voor het ordelijk beheer weinig geschikt, en werden 
eerlang zeer bouwvallig, zoodat het onderhoud daarvan 
groote kosten vereischte. Vurig was alzoo de wensch, 
om in het bezit te komen van een nieuw, groot en 
welingerigt Armhuis. Om dit te stichten, bezaten de 
Armvoogden geen fonds. Zij wendden zich alzoo tot 
de Stedelijke Regering, die hunne Diakenie sedert 1816 
bestendig door eene jaarlijksche toelage uit de Stadskas 
had ondersteund. De verzochte huîp werd hun tot eene 
som van 5,000 Gld., in tien jaren te voldoen, toegestaan; 
het overige werd door vrijwillige bijdragen van de gemeente 
beschikt. Na aankoop van nog een huis, werd de opbouw 
van het nieuwe gesticht, naar het plan van den Architekt 
VAN DER WIELEN, in het begin van 1838 voor nagenoeg 
9,000 Gld. aanbesteed. Nu werden al de oude gebouwen 
weggeruimd, en het Armhuis opgetrokken en in orde ge-
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bragt. Nog in het najaar van 1838 werd er een zes
tigtal armen in het nette en welingerigte gebouw opge
nomen. Sedert bleef het getal hulpbehoevenden zeer 
toenemen, zoodat er, na de invoering van de meeste 
orde en naauwkeurigheid in het beheer, in 1846 80 
armen van 50 tot 90 jaren in werden gehuisvest, ge
kleed en gevoed, waarvan de verpleging den Armvoog
den op slechts één Gld. in de week ieder te staan 
kwam (*). 

9. De Stads-Bank van Leening. 

Op de Armgestichten laten wij den Lombard volgen. 
Er is een naauw verband tusschen beide. Als wij ons 
de maatschappij voorstellen zoo als zij is , en niet zoo 
als zij moest zijn, behooren beide tot de liefdadige in
stellingen. Waar de laatste hare hulp eindelijk weigert, 
stellen de eerste een toevlugtsoord open. Wij noemen 
de Bank daarom nog niet de o o r z a a k der armoede; 
neen, zij is slechts het m i d d e l , dat, als bescherming 
tegen woekeraars, helpt; maar dat ook hulp verleent 
aan allen, die al het hunne willen verteren, om zich, 
uitgeput door verkwisting, vrijwillig in den gapenden 
muil der armoede te storten. Vermits het misbruik alleen 
ten verderve voert, zijn herbergen, loterijen enz. nog 
grooter noodzak elijk kwaad dan deze instelling. 

Sedert de oprigting van de Bank van Leening hier 
ter stede (waarvan wij op bladz. 28 hebben gesproken), 
zijn er aan hare lotgevallen treurige herinneringen ver
bonden. De meeste Bankhouders, die de Lombard van 
de stad gepacht hadden, maakten slechte rekening, en 
lieten desolate boedels na. Daarna werd de Bank voor 
rekening van het Nieuwe Stads-Weeshuis-, en later voor 
rekening van de Stad gedreven; doch het misbruik, 
dat er van groot vertrouwen was gemaakt, deed die 
wijze van beheer opheffen. In 1816 werd zij weder 
door de stad verpacht, voor 600 Gld. 's jaars, benevens 400 

(*) Volgens mededeelingen van den Heer N. L. METZ, President-
Armvoogd, reeds sedert 1809 lid van deze Administratie. 
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Gld. voor huishuur. Dan ook deze pacht eindigde in 
1832 op eene, minder voor de Stad, dan voor vele van 
hare burgers, schadelijke wijze. Bit wikkelde de Rege
ring in vele onaangename en langdurige bemoeijingen. 
Dat er eene Bank van Leening moest blijven bestaan, 
was wel zeker. Maar de vraag: zal zij voor rekening 
van de Stad gedreven-, of zal zij door de Stad verpacht 
worden? was zeer moeijelijk te beantwoorden. Eerst 
besloot het Bestuur tot het laatste; doch hieraan ver
bond het Gouvernement zóó veîe bezwarende bepalingen, 
dat de Raad, zijns ondanks, verpligt was, den 16 Sep
tember 1833 te besluiten, om de Bank van Leening 
onder eigen beheer te doen voortduren. Nog het vol
gende jaar 1834 liep ten einde met het ontwerpen van 
reglementen, bepalingen en instructien, volgens welke 
de nieuwe instelling moest tot stand gebragt en gedre
ven worden, opdat het rigtig beheer inzonderheid door 
een wel doordacht, stelselmatig en praktisch plan mogt 
worden gewaarborgd. Het hoofdbestuur werd door den 
Raad aan eene Commissie van Administratie van vijf 
leden opgedragen; een Boekhouder, een Schatter, een 
Controleur en twee Pandzoekers werden als ambtenaren aan
gesteld. Tot een fonds voor de beleening werd bij voor
raad van het kasgeld der stad gebruik gemaakt. Na dit 
alles, werd de Bank op den 2 Januarij 1835 geopend. 

Naauwelijks was er één jaar verloopen, of de Rege
ring mogt de streelende voldoening smaken, dat de ge-
nomene maatregelen door de zorg der Commissarissen en 
beambten volkomen aan het doel beantwoordden; ter
wijl ook vervolgens uit de jaarlijksche verslagen mogt 
blijken, dat deze inrigting, door orde en naauwkeurig-
heid van beheer, in zich zelve de beste waarborgen 
voor haar duurzaam bestaan bezit. Nadat er in 1836 
reeds eenige vertimmeringen tot betere inrigting van de 
magazijnen hadden plaats gehad, werd er in 1842 naast 
het stedelijk gebouw der Bank, in de Heerestraat, nog 
een huis aangekocht, hetwelk in 1844 geheel vernieuwd 
werd, waarbij ook andere lokalen van het bestaande 
gebouw eene aanmerkelijke verbetering ondergingen, 
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en waardoor de geschiktheid van deze instelling voor 
haar doel zeer werd bevorderd. 

10. Be Nieuwe Hoofdwacht, Kantongeregt enz. 

Vóór den jare 1838 werden de teregtzittingen van den 
Vrederegter in een der vertrekken van het Stadshuis 
gehouden. Bij de nieuwe instelling van de regterlijke 
magt scheen dat lokaal daartoe niet meer voldoende te 
zijn, en werd de groote zaal der Vrijmetselaars Loge 
hiertoe tijdelijk gebezigd. De Stad was echter verpligt, 
dat lokaal te bekostigen. Uit dien hoofde verlangde de 
Regering, het Kantongeregt een eigen zetel te bezorgen. 
Nadat eene onderhandeling met het Provinciaal Bestuur, 
om het lokaal van het Kantongeregt met het aanstaande 
Paleis van Justitie te vereenigen, vruchteloos was afge-
loopen, deed er zich voorshands daartoe geene betere 
gelegenheid voor, dan het gebouw der Hoofdwacht, 
achter het Stadshuis, hetwelk het Rijk gaarne aan de 
Stad wilde afstaan. Dit geschiedde bij acte van 24 
Mei 1844. 

Inmiddels had de nieuwe Stedelijke Architekt, de Heer 
TH. ROMEIN, een plan en teekening ontworpen van de 
toekomstige bestemming en inrigting van het gebouw. 
Daarbij werd voorgesteld, de oude en bouwvallige Hoofd
wacht bijna geheel af te breken, en de benedenverdie
ping van het nieuwe gebouw weder tot Hoofdwacht en 
Officierskamer in te rigten, alsmede tot drie vertrekken 
voor de Policie. Op de bovenverdieping zou eene groote 
zaal voor de teregtzittingen van het Kantongeregt, be
nevens nog vier vertrekken voor den Kantonregter, 
Griffie enz. worden verordend. Bovendien zou het ge
heel op dezen stand een zeer gunstig aanzien bekomen. 

Dit plan werd door den Raad goedgekeurd, en op den 
18 Jumj 1844 had de aanbesteding plaats. Spoedig werd 
de arbeid voortgezet, zoodat het gebouw in het mid
den des volgenden jaars voltooid was. Op den 24 Julij 
1845 werd het bovengedeelte, bij monde van den Heer 
Burgemeester VAN BOELENS , door het Stedelijk Bestuur 
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overgedragen aan den Kantonregter, die daarna op dien 
dag in de groote zaal de eerste teregtzitting hield. Kort 
hierna werd ook het bureau van Policie in dit gebouw 
gevestigd. Eerst in den volgenden jare werd het als 
Hoofdwacht betrokken. Be beperktheid van ruimte in 
het Stadshuis gaf aanleiding, dat dit gebouw daarmede 
werd verbonden, en dat er een vertrek aan de westzijde 
werd verordend tot de behandeling van de Militiezaken 
en Patenten, en daar boven eene zaal tot de zittingen van 
den Militieraad. Ook als zoodanig was dit nieuwe gebouw, 
waarvan de kosten ruim 10,000 Gld. bedroegen, voor 
de behoeften van het Bestuur dezer stad eene belangrijke 
aanwinst; terwijl deszelfs fraaije voorgevel en nette bouw
orde het Hofplein grootelijks versierde. 

11. Opbouw of Vernieuwing van onderscheidene 

Stedelijke Gebouwen en Werken, 

De Oldehoof. 

Een der menigvuldige stedelijke werken, welke in 
het vorige tijdvak bijna geheel verwaarloosd waren, was 
ook de Oldehoof, en eene der eerste zorgen werd aan 
de herstelling van dit gedenkstuk besteed. Het slecht 
gemetselde plat op den kruin werd door eene met lood 
gedekte zoldering vervangen, de makelaar vernieuwd, 
en verder al het overige hout- en metselwerk zoo veel 
noodig hersteld. Be kosten van dit werk en der ver
nieuwing van den steenen wal, van 380 voeten lengte, 
nevens het Kerkhof, bedroegen in 1816 meer dan 10,000 
Gld. Ook. vervolgens is er bestendige zorg voor het 
onderhoud gedragen, en in 1846 de toenadering tot het 
plat, dat zulk een schoon gezigt over den omtrek der 
stad geeft, veel verbeterd. 

De Nieuwe Toren. 

Nadat er in 1816 ook 300 Gld. aan de herstelling van 
dezen toren, en in 1819 1600 Gld. aan de vernieuwing 
van het ijzerwerk der klokken besteed was, ontving het 
Bestuur in 1832 verontrustende berigten aangaande den 
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zwakken staat des torens. Het gaf daarom bevel, des-
zelfs toestand door deskundigen naauwkeurig te doen 
onderzoeken. De uitslag van dit onderzoek was niet 
zeer gunstig, dewijl men bevonden had, dat het gemet
selde gedeelte, hoog 23 ellen, wel 85 duimen van het wes
ten naar het oosten overhing, vele scheuren en gebre
ken bevatte, en aîzoo in een gevaarlijken toestand ver
keerde. Ten einde dit ligchaam te stevigen, werden 
er in 1833 goede voorzorgen genomen, door het muur
werk met balken aaneen te verbinden en te bekleeden, 
waarbij ook de nissen digt gemetseld werden, waarna 
men in 1834 en 1835 voortging, al datgene te vernieu
wen en te verbeteren, wat herstelling vereischte. Hier
door bekwam de toren bijna het voorkomen, als ware 
hij geheel vernieuwd geworden. Tn 1836 is er, ter be
veiliging van de stad, een Bliksem-afleider op de spits 
gesteld. In 1843 had er eene belangrijke herstelling 
aan het uurwerk en het ijzerwerk der klokken plaats. 
Het pakhuis aan dezen toren (de oude St. Jakobs-kapel) 
is in 1841 tot eene wachtkamer voor de Ratelaars of 
de Nachtwacht vertimmerd. 

De Stads-Waag. 

Aan de verbetering van dit, voor den aanzienlijken 
Boterhandel dezer stad zoo belangrijke gebouw werden 
in dit tijdvak groote kosten besteed, die tevens ten doel 
hadden, om deszeîfs uitwendig voorkomen, hetwelk op 
dien gunstigen stand zoo zeer in het oog valt, te ver-
fraaijen. Bij de vernieuwing van de luifel in 1816, 
werd deze ruim eene el breeder gemaakt, ten einde 
daaronder 1300 in plaats van, gelijk vroeger, 900 vaten 
boter te kunnen plaatsen. De groote toeneming van 
den aanvoer, en de noodzakelijkheid, om den boter in 
den zomer tegen de zon te beschutten, deed de hande
laars in dit vak in 1841 verzoeken, om die luifel aan 
de west- en oostzijde te vergrooten. Bij de herstelling 
van het gebouw in 1844 werd hieraan voldaan, door 
het maken van twee losse luifels, die eiken marktdag 
opgeslagen- en weggenomen worden. Nadat het leijen 
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dak in 1835 vernieuwd werd, is in 1841 de boven
verdieping tot eene geschikte zaal met koepelzolder ver
timmerd ten behoeve der Stedelijke Muzykschool, zoodat 
het gebouw thans voor deszelfs bestemming weinig te 
wenschen overlaat. 

De Stads- Timmerwerf. 

De groote kostbaarheid van het dagelijksch onderhoud 
van vele stedelijke gebouwen en werken, die niet voor 
aanbesteding vatbaar zijn, maar die jaarlijks beurte
lings door partikuliere werkbazen verrigt werden, gaf 
in 1819 aanleiding tot het voorstel, om een vasten Stads-
Timmerman en Metselaar, op eene bepaalde jaarwedde, 
aan te stellen, ten einde, onder het oog van den Stads-
Architekt, met eenige stads-werklieden, de dagelijks 
gevorderde kleine herstellingen en verbeteringen aan 
stedelijke werken te verrigten. De Raad hechtte hieraan 
zijne goedkeuring, en in 1820 werd er een Stads-Met
sel- en Timmerbaas benoemd, en een huis op den hoek 
van den Dienaarstrans, naast de Stads-Timmerschuur, 
verbouwd, om hem tot woning te strekken. 

Dan, dit huis en de Stads-Timmerschuur (de oude Ar
kelei) werden in 1823 gevorderd tot aanbouw van nieuwe 
w^rkzalen, ter vergrooting van 's Rijks Gevangenis. 
Er werd dus eene andere plaats voor deze gebouwen 
vereischt. De oostzijde van den Hoeksterpoorts-dwinger 
bood daartoe ruime gelegenheid aan. Dien ten gevolge 
werd hier in 1824 eene groote Timmerschuur en daar 
nevens eene geschikte woning voor den Stads-Metsel
en Timmerbaas gebouwd; terwijl de groote ruimte daar 
achter tot berging van bouwmaterialen werd gebezigd. 

De Stads- Turfschuren. 

Bij de verdere afgraving van dien dwinger, ten gevolge 
van het aanleggen van den Straatweg naar Groningen, 
kwam de ruimte ter oostzijde, aan de Stadsgracht, der 
Regering in 1830 zeer geschikt voor, om daar eene groote 
Turfschuur te doen bouwen, waarin ongeveer 9,000 
ton turf ten behoeve der verschillende Armbesturen kon 
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worden opgeslagen. Reeds had de Stad eene dergelijke 
schuur bij het Blokhuis (vroeger het Stads-Ammuni-
tiehuis) tot dat einde in gebruik. Doch nadat deze in 
1832, bij wijze van ruiling tegen het Stads-Zieken
huis, aan het Rijk was overgedragen, zag het Bestuur 
zich verpligt, in 1839 de bestaande Turfschuur met 
eene tweede schuur, van 47 ellen lengte en 9 ellen 
breedte, te vergrooten, ten einde daarin nog ongeveer 
12,000 ton turf te kunnen opslaan, met oogmerk, om 
dien, bij strenge winters, aan armen uit te reiken, of 
aan minvermogenden tegen een geringen prijs over te doen. 

De Stads-Y ijver. 

Dergelijke zorgen van een Stedelijk Bestuur, om een 
Turfmagazijn, tegen het mogelijk geval van schaarschte, 
aan te leggen, zijn wel kleinigheden, — doch ^an hoe 
onbedenkelijke waarde zijn ze niet in tijden, waarin de 
nood en het gebrek, bij langdurige winterkoude, werkelijk 
nijpta. Die zorg is weder een voorregt van onze eeuw 
en van onze stad. Maar niet minder nijpend is dik
wijls , in langdurige heete en drooge zomers, het gebrek 
aan zuiver drinkbaar water ! Wie weet niet, hoe vele 
ziekten er dan, vooral bij de armen, ontstaan, wan
neer ze genoodzaakt zijn, niets dan bedorven vocht te 
drinken, dat dikwijls met veel moeite, in brandende 
hitte , uit bijna opgedroogde poelen en slooten, uit den 
verren omtrek der steden wordt weggehaald? Inzon
derheid is dit het geval in steden als deze, die weinige, 
en zeldzaam goede, welputten bezitten. Met regt is dit 
een onderwerp, der voorziening van een verstandig Ste
delijk Bestuur waardig. En het is mede een voorregt 
van onzen leeftijd en van onze stad, dat daarin hier op 
eene voortreffelijke wijze is voorzien geworden. 

De langdurige zomerhitte van den jare 1818 had hier 
al de nadeelen van het gebrek aan drinkbaar water, 
zoowel ten aanzien der gezondheid als der reinheid van 
de lagere volksklasse, sterk doen gevoelen. Dit gaf den 
Heer JOHS. VAN DER VEEN aanleiding, in den Raad voor 
te stellen, dat er van wege de Stad, bij de Groote Kerk 
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of eenig ander gebouw, een groote regenbak, voor 1500 
tonnen waters, mogt worden gemaakt, ten einde daar
van én voor de Stads-Soepkokerij én in tijden van gebrek 
gebruik te kunnen maken. Wegens de groote bezwaren 
aan dit werk en ook aan het uitdiepen van slooten in de 
nabijheid der stad verbonden, deed de Burgemeester 
JOHS. ROMKES het aanbod, om tot dit doel gebruik te ma
ken van eene sloot nevens zijne woning buiten de stad 
(aan de Romkes-laan). Met genoegen werd van dit 
aanbod gebruik gemaakt; doch op den duur voldeed 
dit geenszins aan de behoefte, dewijl ook het Bestuur ver-
pligt was, al de Kazernen dagelijks van versch water 
te voorzien. 

Na lang zoeken, vond men eindelijk eene geschikte 
gelegenheid, welke volkomen aan het doel kon beant
woorden. Op voorstel van den Burgemeester, kocht de 
Raad in April 1825 voor de som van 3,520 Gld. een 
stuk lands, groot 1 bunder 70 roede, gelegen aan den 
Stads-Buitensingel, tusschen de Tuinster- en Hoekster-
poorten. In het voorjaar van 1826 werd dit land, naar 
het plan en onder opzigt Tan den Heer ROODBAARD, 

uitgegraven en aangelegd. Eene groote en 3 ellen diepe 
kom van bevalligen vorm kon nu eene verbazende 
massa waters bevatten, hetwelk van alle gemeenschap 
met het buitenwater was afgesloten. Om den afloop 
van het regenwater te bevorderen, waren er van de 
uitgegravene aarde hoogten en glooijende zijden opge
worpen , op welke, tot verfraaijing van het geheel, eenig 
boomgewas werd geplant. Ten behoeve van het algemeen 
gebruik werd er aan de zuidzijde, bij den ingang, op 
eene afgeschotene plek een gemetseld pompwerk geplaatst. 

Hoewel de kosten van dezen aanleg nog eene som van 
4,600 Gld. beliepen, heeft nu reeds een genot van ruim 
twintig jaren de groote waarde van dezen Vijver bewe
zen. Bij langdurige droogte, zoowel in den zomer als 
in den winter, was dezelve voor een groot gedeelte 
der stedelijke bevolking een toevlugt, die weldadig in 
eene eerste levensbehoefte voorzag, en die op de rein
heid en gezondheid des volks zeker van heilzamen in-
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vloed is geweest. Bovendien had het voorkomen van dezen 
vijver aan den BuitensingeLeen bevallig aanzien verkregen. 

Toen in 1840 het Kruidmagazijn boven de L. Vrouwe
waterpoort was afgebroken, vond het Bestuur goed, in 
het volgende jaar aan de oostzijde van dezen aanleg 
een klein gebouw tot bergplaats van kruid te plaatsen. 

Het Kantoor van den Waarborg der Gouden 
en Zilveren Werken. 

Na de opheffing van de Keurkamer en de nieuwe 
inrigting van het Muntwezen, was dezer stad de ver-
pligting opgelegd, om voor een lokaal ten behoeve van 
het Kantoor van den Waarborg te zorgen. In 1811 
huurde het Bestuur hiertoe een achterhuis, ingaande in 
de Pijlsteeg, hetwelk beneden tot kantoor en boven tot 
Essaijèring werd ingerigt. In 1820 werd dit gebouw, 
met het huis daar vóór, voor ruim 4,000 Gld. door de 
Stad aangekocht. Hoewel het in 1825 was vertimmerd, 
kon het op den duur niet aan de vermeerderde behoef
ten dezer instelling voldoen, en besloot de Regering 
een ander gebouw, in de Doelestraat, hiertoe in te 
rigten. Dit geschiedde in den jare 1839, waarbij de 
verschillende lokalen in derzelver tegenwoordigen toe
stand werden gebragt. 

De Militaire Magazijnen en de Manége. 

Het boven bedoelde gebouw behoorde met de daar 
naast gelegene Manége, in 1680 herbouwd, tot de zoo
genaamde Lands-, Prinse- of Stadhouderlijke Stallen in 
de Doelestraat. Dit 'gedeelte, bestemd voor 24 paarden, 
werd in 1814 namens het Rijk aan de Stad overgedra
gen, en in 1824 vertimmerd tot een Magazijn voor Mi
litaire fournitures. Gelijktijdig werd ook de Beijer van 
het St. Anthonij-Gasthuis, na als Armschool ontruimd 
te zijn, tot dit zelfde doel en tot woning voor den Agent 
van Kazernèring ingerigt. Vervolgens is in 1836 ook 
de Manége door het Rijk aan de Stad overgedragen, 
onder voorwaarde, dat dit gebouw tot geen ander einde 
dan tot Rijdschool gebruikt worde, 
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De Stads- Turfwerkers-Yereeniging. 

Sedert lang bezaten de Stedelijke Turfmeters eene plaats 
van vereeniging of zoogenaamde Baan in een huis op 
de Huizumer-Waterpoort, en de Turfdragers eene der
gelijke aan de Wirdumerpoort. Ten gevolge der ver
andering van de stads vesten en poorten, werd de eerste 
in 1827 en de laatste in 1835 afgebroken. In de zelfde 
jaren werden er twee woningen in de Naauwesteeg en 
in de Reigerstraat door de Stad aangekocht, om, ter vervan
ging van de afgebrokene verblijven , bij voortduring tot 
dit doel gebruikt te worden. 

De Nieuwe Stads-Herbery. 

Het stedelijk gebouw, nevens de Zuiderbrug, dat 
vroeger eene Linnenverwerij of Klanderij en later eene 
Herberg was, werd in 1833 aan de noordzijde en in 
1842 aan de oostzijde voor de helft vergroot en den 
omtrek veel verbeterd; terwijl er in 1837 een groot Wa-
genhuis nevens werd gebouwd. Jammer, dat men, in plaats 
van al deze stuksgewijze aanbouwingen, hier niet in 
ééns een veel grooter en geschikter gebouw geplaatst 
heeft, waaraan voor de menigvuldige bezoekers van 
de weekmarkt hier evenzeer behoefte bestaat, als het op 
dien stand der stad tot sieraad zou verstrekken. 

De Korenbeurs en de Vischmarkt. 

Sedert onheugelijke jaren werd de Korenbeurs gehouden 
in een dubbel partikuîier huis of herberg, nevens de 
Wortelhaven. Kort na 1795 kwam er bij de Munici-
paliteit eene klagte in van de Graanhandelaars over de 
ongeschiktheid van dit gebouw, daar de kooplieden 
meesttijds onder den blooten hemel moesten handel drij
ven, waar zij met hunne zakken met granen aan wind 
en weder waren blootgesteld. De Municipaliteit toonde 
zich dadelijk bereid, om dit bezwaar weg te nemen, 
en om op het plein daar vóór een overdekt getimmerte 
te maken. Eene nette teekening werd daarvan ont
worpen , — maar, daar Heef het bij. Vermoedelijk werd 
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de uitvoering verschoven ten gevolge van het verschil 
van gevoelen over de p l a a t s , dewijl sommigen dit 
gebouw op de "Wortelhaven-, en anderen het ter plaatse 
van de Visehmarkt begeerden. In het laatste geval 
was men verlegen, waar men de Visehmarkt zou over
brengen, en alzoo bleef de Korenbeurs achterwege. 

In 1816 deden de Graanhandelaars op nieuw een 
dringend verzoek aan den Raad, ter bekoming vaneene 
overdekte Korenbeurs. Zelfs boden zij aan, om de kosten 
daarvan zelve te dragen, indien de Regering maar voor 
eene geschikte standplaats zorgde. Ban, even als vroe
ger, ontbrak het niet aan verschillende en zeer uiteen-
loopende gevoelens en plannen deswege, en weder werd 
de zaak uit- en afgesteld. Intusschen werden de lood
sen op de Visehmarkt in 1817 vernieuwd, en nadat 
dit was geschied, was er eene reden te meer, om deze 
marktplaats vooreerst nog niet van hier naar elders te 
verplaatsen. 

Tot aan den jare 1836 bleef dit onderwerp rusten. 
Toen ontving de Raad, in Julij, weder een adres van een 
aantal kooplieden in granen en zaden, zoo in deze stad 
als elders in deze provincie gevestigd, verzoekende de 
daarstelling van een Beursgebouw, ingerigt naar de be
hoeften des handels, en in overeenstemming met de 
plaatselijke aangelegenheden. Eene Commissie uit den 
Raad trad nu met eenige kooplieden in onderhandeling 
over de inrigting, de plaats en den aard van zulk een 
gebouw, hetwelk, ook ter wegneming van vele mis
bruiken in den handel en tot uitbreiding van denzelven, 
zeer wenschelijk geacht werd. In October 1837 deed 
zij daarvan verslag aan den Raad, die dit onderwerp in 
de volgende jaren herhaaldelijk in overweging nam, 
dewijl er bestendig verschil van gevoelen omtrent de 
standplaats bleef bestaan. Op den 12 Mei 1842 werd 
echter besloten, dat het Beursgebouw zou gesticht wor
den ter plaatse van de Visehmarkt. Maar, waar deze 
dan te plaatsen? Hiertoe kwam geene plek geschikter 
voor dan die, welke er zou ontstaan, wanneer de oos
telijke wal, achter Haakmaburen , zou ziju weggegraven. 
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Bit wachtte nu weder op de demping van de Oudegracht 
ten behoeve van het Paleis van Justitie, zoodat de 
uitvoering alweder moest uitgesteld worden. 

Nadat het laatst vermelde werk nu is afgeloopen, be
staat er thans verwachting, dat de Vischmarkt nog in 1847 
naar de Oosterkade zal worden verplaatst. Intusschen 
heeft de Regering in overweging genomen, of er voor 
de Beurs geene betere plaats, op een vrijen stand, zou 
zijn te vinden, dan op de boog van de Vischmarkt. 
Ben 16 Februarij 1847 heeft zij het vroegere Werfhuis 
en vier woningen daar achter, aan de Oosterkade, voor 
de som van 4067 Gld. aangekocht, ten einde op der-
zelver plaats eerlang een fraai en geschikt gebouw tot 
eene Korenbeurs te kunnen stichten, hetwelk in de be
staande behoefte voorzien-, en in het midden dezer 
nieuwe buurt der stad tot sieraad verstrekten zal. 

Voor zooverre wij de overige nieuwe Stedelijke Ge
bouwen en Inrigtingen niet vroeger en in het laatste 
Hoofdstuk afzonderlijk behandeld hebben, meenen wij 
hiermede dit onderwerp te kunnen sluiten, ten einde 
ook niet te veel in kleinigheden te vervallen. Aange
zien wij de kortheid moeten in het oog houden, 
en er nog veel is te vermelden, kunnen wij niet spre
ken over de groote kosten, welke er in dit tijdvak 
zijn aangewend geworden aan velerlei werken van onder
geschikt belang, als: het maken van nieuwe wallen, 
pijpen, bruggen, beschoeijingen, trappen, wacht- en 
brandspuithuizen enz., welke alle gezamenlijk veel heb
ben bijgedragen, om het uitwendig aanzien der stad te 
verbeteren. Van ééne zaak willen wij, ten slotte, nog 
melding maken. In 1827 is namelijk de gracht nevens 
den Seigneuriewal overwulfd en bevloerd , waardoor het 
Hofplein aanmerkelijk verlengd-, en tevens vóór de 
woning van den Heer Gouverneur dezer Provincie een 
luim vont plein bekomen is. 
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12. Vernieuwing van de Kerkgebouwen. 

Gedurende de eerste vijf-en-twintig jaren van dit 
tijdvak waren er alzoo vele stedelijke gebouwen en 
werken, en nog meerdere huizen der ingezetenen ver
bouwd geworden, zoodat het voorkomen der stad een 
geheel nieuw aanzien had ontvangen. De drie Kerken 
der Hervormden waren echter geenszins in overeenstem
ming met deze uitwendige blijken van voorspoed en 
welvaart; en het had den schijn, alsof de zorg tot ver
fraaijing van plaatsen tot publieke uitspanning grooter 
was, dan de zucht tot verbetering van de geheiligde plaat
sen, welke tot eene waardige Godsvereering bestemd zijn. 

Die gebrekkige toestand , waarin deze Kerkgebouwen 
verkeerden, had verschillende oorzaken. De meeste 
steden toch bezitten doorgaans ééne Parochiekerk, 
aan wier opbouw of verfraaijing van tijd tot tijd al de 
gunsten der gemeente werden te koste gelegd. Ten ge
volge der zamenstelling van déze stad uit drie Parochiën, 
bezat zij vroeger drie Parochiekerken, waarvan echter 
bij de reformatie niet ééne voor de godsdienst-oefeningen 
der gemeente meer duurzaam geschikt was. Achtereen
volgens werden alzoo de Kapellen van drie vervallene 
Kloosters tot dit doel in gebruik genomen, en van wege 
het Stedelijk Bestuur ingerigt en op den duur onder
houden. Uit dien hoofde ontvingen deze Kerken, als 
Stedelijke Gebouwen, geene giften of besprekingen, om 
tot hare verfraaijing of verbetering te worden aange
wend. Zij bezaten dus geene fondsen, toen zij in 1798 
van de Stad in het bezit van het Hervormd Kerkgenoot
schap zelf overgingen. Het gewone onderhoud vereischte 
reeds zoo veel, dat er sedert weinig aan buitengewone 
herstellingen viel te denken. Evenwel werd de Groote 
Kerk in 1827 Teel verbeterd door het aanbrengen van 
eene groote Kraak of galerij aan de zuidzijde, en in 
1837 door de vertimmering van de zoogenaamde Sepul-
ture tot eene geschikte Kerkekamer. De spitse torens 
op de Groote en Galileërkerk werden in 1831 van stads-
wege in koepcltorcns veranderd. 
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Mie onaanzienlijke toestand dezer Kerken kon even
wel zóó niet voortduren. De ouderdom van deze ge
bouwen, het gebrek aan zitplaatsen voor het toenemend 
getal leden der gemeente, en de zucht, om deze hei
ligdommen der godsvereering een waardiger aanzien en 
eene betere inrigting te geven, deden eerlang het plan 
tot rijpheid komen, om deze drie gebouwen achtereen
volgens van binnen grootendeels te vernieuwen, en in 
dien stand te brengen, welke de behoefte des tijds en 
der gemeente , in overeenstemming met het aanzien dezer 
stad, scheen te vorderen. 

In 1841 werd hiertoe door Kerkvoogden en Notabelen 
besloten, met het oog op de weldadige gezindheid van 
de leden en begunstigers der gemeente, die, bij ontoe
reikendheid van de kerkelijke fondsen, zeker wel blijken 
zouden willen geven van hunne prijsstelling in de open
bare godsvereering. Den 22 Maart 1841 werd die hulp 
ingeroepen, en in den loop van dat jaar werd er door 
de Gemeente eene som van omstreeks 17,000 Gld. tot 
het voorgestelde doel geschonken , welk fonds door aan
zienlijke giften van de Koningen WILLEM I en II tot 
eene som van 23,000 Gld. toenam. 

De Groote- of Jakobijnerkerk. 

In Maart des jaars 1842 werd nu met de vernieu
wing van de Groote Kerk een aanvang gemaakt. Wij 
zouden verscheidene bladzijden kunnen vullen, als wij 
hier in bijzonderheden wilden mededeelen , hoedanig des
tijds de inwendige toestand was van dit gebouw, en 
hoevele gevaren en bezwaren Kerkvoogden te boven 
gekomen zijn, om dien bouwvalligen toestand te ver
beteren en te verfraaijen, en om het geheel op eene 
smaakvolle wijze te herstellen en in goeden stand te 
brengen. Veel liever deelen wij mede, wáárin die ver
beteringen bestonden, toen de Kerk in Maart 1843 vol
tooid was. 

Eene hoofdverbetering van dit gebouw bestond in het 
afhakken, inmetselen en bepleisteren van al het muur
wei k der wanden en bieede pilaren, hetwelk veivolgons, 
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even als de bogen, welke de bouwvallige steenen gewelven, 
ter wederzijden van het schip der kerk, hebben vervan
gen , zeer net gestukadoord werd. Aan de noordzijde 
werd door het aanbrengen van een glasraam meerder 
licht bekomen, terwijl al de overige ramen met derzelver 
glazen en gordijnen vernieuwd werden. De vroegere 
Koningskraak aan het oosteinde werd vervangen door 
eene zeer groote galerij, aan wier voorzijde een net 
gestoelte, met een op pilaren rustend verhemelte, 
ten behoeve der Koninklijke Familie werd gesteld. 
In het koor, dat tevens geheel is afgeschoten, werd 
een breede trap als toegang derwaarts gemaakt. Ter 
zijde van dat gestoelte werden nog twee galerijen 
aangebragt, en de inrigting van de bestaande groote 
kraak veel verbeterd. De predikstoel, in wiens kap 
reeds vroeger eene lamp was geplaatst, is verfraaid, 
en van een netten wenteltrap voorzien, met weglating van 
het geel koperen hekwerk. Het kerkeraads of doophek 
is vernieuwd, gelijk ook al de banken, met uitzondering 
van de zoogenaamde hooge banken, welke regelmatig 
werden verlengd. Voegt men hierbij, dat de gansche 
kerk een vasten houten vloer heeft bekomen; dat de 
binnenruimte van nieuwe moderne stoelen of vrouwen
zitplaatsen is voorzien; dat de banken vermeerderd, beter 
gerangschikt en eenvoudig net betimmerd en geverwd 
zijn, — dan lijdt het geen twijfel, of het voorkomen 
van het inwendige der kerk is aanzienlijk verbeterd en 
verfraaid, en door eene doelmatige inrigting van het 
geheel voor de godsdienst-oefeningen meer geschikt ge
maakt. Bovendien is het uitmuntende Orgel, dat hoofd
sieraad van deze kerk, schoongemaakt, hersteld en ge
verwd ; terwijl ter zijde daarvan een net afsluitingshek 
is gesteld. — Uitwendig hebben de verbeteringen zich 
voornamelijk tot de herstelling van het dak en muur
werk bepaald , en is de, vroeger zoo bekrompene, hoofd
ingang met een portaal en nette voorpoort versierd. 
In één woord, door de ijverige zorgen der Kerkvoogden 
was het gebouw in een toestand gebragt, »welke de 
» Gemeente niet langer tot oneer, maar tot een bèta-
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»menden luister verstrekte, en welke zeer geschikt was, 
» om den indruk en den eerbied te verhoogen voor Hem, 
»aan wiens heilige dienst hetzelve was toegewijd." 

De hervatting van de eeredieiist in dit vernieuwde 
bedehuis, op den 26 Maart 1843, was eene pîegtige en 
verblijdende gebeurtenis. De geachte leeraar D°. L, PROES 

hield toen eene feestelijke rede, en ging de gemeente 
voor in de ontboezeming van lof en dankgebed, waar
mede dit heiligdom aan de dienst van God en den 
Verlosser, bij vernieuwing, werd opgedragen. 

Ten behoeve der avond-godsdienst-oefeningen werd er 
in dat najaar eene nieuwe Kerkverlichting ingevoerd, 
door het aanbrengen van vier groote kroonen en een 
aantal armen en kandelabres van gebronsd ijzer, op welke 
negentig nette car cel-lampen geplaatst werden. Deze 
fraaije verlichting heeft op den 24 September 1843 een aan
vang genomen. Van al deze en vele andere verbeterin
gen, welke wij niet in bijzonderheden kunnen vermel
den, heeft de gemeente nu reeds vier jaren lang genot 
gehad, en is zij thans vooral in staat, derzelver groote 
waarde ter bevordering eener plegtstatige godsvereering 
met ingenomenheid en dankbaarheid te erkennen. 

De Galileërkerh. 

De gunstige uitslag der verbouwing van de Groote 
Kerk strekte tot geene geringe aanmoediging, om met 
dit werk voort te gaan, en ook. aan de Galileërkerh die 
verbeteringen te bewerkstelligen, welke dit onaanzien
lijk gebouw hoog noodig behoefde. In vele jaren was 
aan deze kerk weinig meer gedaan, dan dat zij in 1832 
aan het kooreinde was versierd met een groot en schoon or
gel , hetwelk door de Gebroeders L. en j . VAN DAM alhier 
was vervaardigd. Daar het plan van den Architekt 
TH. ROMEIN, om de kerk bijna geheel en regelmatig te 
vernieuwen, te bezwaarlijk voorkwam, besloten Kerk
voogden zijn tweede plan te volgen, en den bestaanden 
vorm te behouden, In Mei 1844 werd met de herstel
ling een aanvang gemaakt, en den 9 Maart 1845 was 
zij in zooveire voltooid, dat daaiin op nieuw de eerste 
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godsdienst-oefening kon worden gehouden, bij welke ge
legenheid de geachte îeeraar D°. L. VALK in eene vooraf
spraak de gemeente herinnerde hoedanig vroeger de toe
stand was der Kerkgebouwen a lh ie r , en hoe vele 
redenen zij had, zich nu dankbaar , ook over de vernieu
wing van dit bedehuis , te verheugen. 

De aangebragte verbeteringen bestonden hoofdzakelijk, 
in eene gedeeltelijke vernieuwing van het dak en muur
werk , d a t , na de verhooging van het pand aan de 
noordzijde, met de kolommen en bogen zeer ne t werd 
gestukadoord, en met n ieuwe Lichtramen voorzien. De 
predikstoel werd hersteld, en he t doophek, benevens 
een aantal banken vernieuwd. Boven de hoofdingangen , 
binnen welke portalen getimmerd werden , kon eene 
geschikte galerij worden aangebragt. Door een houten 
vloer en het invoeren van velerlei verbeteringen bekwam 
deze kerk verder inwendig een zeer gunstig voorkomen, 
en eene groote geschiktheid voor hare bestemming (*). 

De Westerkerk. 

Onmiddellijk na de voltooijing van de Gali leërkerk 
gingen Kerkvoogden over, om ook het derde en laatste 
der kerkgebouwen, de Westerkerk, door eene gelijke 
aanzienlijke vertimmering te doen herstel len, en om 
daaraan die verbeteringen en verfraaijingen aan te bren
gen, waarvoor hare gunstige vorm de meeste geschikt
heid aanbood. W e l werd dit w e r k , volgens het plan 
van boven genoemden Archi tekt , den 10 Maart 1845 
voor ruim 12,000 Gld. aanbesteed; doch bij de behan
deling werden er , vooral aan het dak , zoo vele onvoor
ziene gebreken bevonden, dat de herstelling daarvan en 
het maken van een geheel n ieuw dak de voltooijing 
aanmerkelijk vertraagden. In November 1846 was deze 

(*) Het Provoosthuis of de Geweldige, naast het kooreinde dezer 
kerk, sedert de verbouwing van de Canselarij tot een Huis van Bur
gerlijke en Militaire Verzekering niet meer gebruikt wordende, is, 
volgens Koninklijk Besluit van den 5 November 1831, op afbraak ver
kocht, en het terrein van dit gebouw, achter den voormuur, aan de 
Kerkvoogden der Hervormde Gemeente kosteloos in gebruik afgestaan. 
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eindelijk daar; maar nu ook hadden de daaraan bestede 
zorgen en kosten een kerkgebouw tot stand gebragt, 
waarop de gemeente roem kon dragen/ Van hetgeen de 
kerk voormaals bevatte, was bijna niets overgebleven, 
dan de muren en pilaren, wier nette bepleistering nu 
met het vernieuwde gewelf aan het geheel een gunstig 
voorkomen gaf. Eene hoofdverbetering bestond vooral 
hierin, dat het orgel en de twee vroegere hooge gestoelten 
met de gebrekkige banken daar onder nu waren vervangen 
door ééne, langs drie zijden halfrond toeloopende, galerij, 
wier nette betimmering de kerk evenzeer versierde, als 
hare inrigting ruime gelegenheid tot zitplaatsen aanbood , 
dewijl de banken daarop en beneden gelegenheid gaven, 
een zeer groot getal toehoorders te bevatten. Aangezien 
die bovenruimte geheel tot vrije plaatsen, voor mans en 
vrouwen afzonderlijk, werd bestemd, was hierdoor in 
eene lang bestaande behoefte, voor de minvermogende leden 
der gemeente, voorzien. De verbeteringen aan dennet
ten predikstoel toegebragt; het vernieuwde doophek; de 
viel- kolommen met fraai bewerkte kapiteelen^ de nieuwe 
banken en stoelen ; de houten bevloering en portalen, 
en verder al hetgeen de doelmatige inrigting van een 
kerkgebouw kan bevorderen, — dit alles, met zooveel 
netheid en gepastheid aangebragt, en nog veel meer, 
waren de voorwerpen van algemeene goedkeuring en 
lof, vooral, wanneer men zich daarbij den vroegeren 
onwaardigen toestand dezer kerk herinnerde. Het orgel, 
dat, boven den predikstoel geplaatst, dit bedehuis eens 
zal versieren, was door de Orgelmakers L. VAN DAM EN 
ZONEN alhier toen nog slechts ten deele voltooid. 

Uitwendig was het aanzien der kerk. verbeterd door 
eene nette bepleistering, en door nieuwe deuren en steenen 
trappen. Bij de vernieuwing van het dak, welks bo
venste gedeelte met gegalvaniseerd zink werd gedekt, 
versierde men de nok met twee windvanen, waarop 
afleiders gesteld werden. Aan de noordzijde der kerk 
was de ingang insgelijks veel verbeterd, en het gebouw 
der kerkekamer geheel vernieuwd en ten behoeve van 
het orgelwerk verhoogd. 
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In zulk een verbeterden staat bevond zich dit vernieuwde 
kerkgebouw, toen het op den 22 November 1846 op 
nieuw tot de dienst des Allerhoogsten werd ingewijd. 
De geachte leeraar B°. J. H. GUNNING ging daarbij de Ge
meente voor, toen hij in eene toepasselijke rede haar 
bepaalde bij de groote voorregten en verpligtingen , welke 
zij nu bij het bezit van drie vernieuwde bedehuizen had, 
en toen hij den zegen des Grooten Gevers over haar en 
dit aan Zijne dienst toegewijde gebouw afsmeekte. En 
inderdaad, dat voorregt zal de Gemeente weten te schat
ten, en door het voldoen aan hare verpligtingen ook 
de zorgen beloonen, welke met zoo vele inspanning en 
volharding aan de volbrenging van deze zwaarwigtige 
taak zijn besteed geworden. De dankbaarheid daarvoor 
legt ons de verpligting op, hier te vermelden, dat de 
herstelling en verfraaijing van de drie Kerkgebouwen 
der Hervormde Gemeente, tusschen de jaren 1842 en 
1846, is geschied, toen Kerkvoogden waren de Heeren: 

JAN WILLEM BROUWER, 

GASPAR WALKER, 

MEINARDUS SIDERIUS DE W A L , 

NICOLAAS THEODORUS HATERS CHMIDT, 

SJOERD SPREE, 

RITSKE DOEKË SMEDING , 

JOHANNES RIENSTRA. 

De meerdere fondsen, welke er, boven hetgeen in 
1841 door de gemeente is geschonken, ten behoeve 
dezer verbouwingen noodig waren, zijn, tot eene som 
van 70,000 Gld., bij wijze van geldleening bekomen, 
ter aflossing waarvan er sedert 1846 jaarlijks eene con
tributie van de gemeenteleden wordt gevorderd. 

De overige Kerken. 

Na al hetgeen wij vroeger omtrent de Kerken der 
overige Gezindten hebben medegedeeld, valt er in dit 
hoofdstuk weinig ten aanzien van hare verandering , 
buiten het ordelijk onderhoud, te vermelden. 

De Walsche Kerk heeft, inzonderheid in 1837, door 
de herstelling des gevels een netter aanzien bekomen, 



2 7 2 GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING VAN LEEUWARDEN. 

en was in 1836 hier de eerste Kerk, welke met Engel-
sehe lampen verlicht werd. 

De Evangelisch Luthersche Kerk werd veel verbeterd 
door den aankoop van gelijksoortige stoelen, door de 
verlichting met lampen en door de verfraaijing van het 
doophek; doch inzonderheid gaf de gemeente van haren 
welstand blijken, door in 1843 nevens de Kerk eene 
schoone Pastorie te doen bouwen, waarvan de kosten 
ongeveer 8,000 Gld. beliepen. 

De Kerk der Doopsgezinden werd in 1813 zeer ver
sierd door de plaatsing van een voortreffelijk Orgel en 
fraaijen Predikstoel, welke, uit de voormalige Kleine 
Doopsgezinde Kerk bij den Toren te Amsterdam afkom
stig, door deze gemeente waren overgenomen. In 1818 
is de Kerkekamer zeer net vertimmerd. Doch nog al
tijd moest men dit kerkgebouw door eene naauwe steeg 
naderen. Na aankoop van het vóór de kerk staande 
huis op den Wirdumerdijk, ging de Kerkeraad in 1832 
over, om dit te doen sloopen, ten einde der kerk een 
geschikt voorplein te bezorgen, hetwelk door een net 
ijzeren hek van de straat werd afgescheiden. Aan de 
Kerk werd nu nog meerder aanzien gegeven, door voor 
den ingang een portaal en grootsche voorpoort te plaat
sen. In 1837 werd de Kerk ook inwendig veel verfraaid, 
door het maken van nieuwe eikenhouten banken van 
eene betere inrigting, en door het aanbrengen van ver
scheidene andere verbeteringen, waardoor het geheel 
den meest gewenschten toestand bekwam. De daarbij 
behoorende Kosterswoning is in 1842 geheel vernieuwd. 

In den jare 1842 is ook hier ter stede eene Kerk 
voor de Christelijke Afgescheidene Gemeente, aan den 
opgang van de Nieuweburen, nevens de Noorderkade, 
gebouwd. Later is daarbij ook eene woning voor den 
Predikant bekomen. 



BIJZONDERE GEBOUWEN. 273 

13. Bijzondere Gebouwen. 

Het Departements-gebouw der Maatschappij : 
tot Nut van 't Algemeen. 

Het zoude eene even aangename als belangrijke taak 
zijn, hier in bijzonderheden te vermelden, op welke 
wijze en door welke middelen het Departement Leeu
warden, sedert deszelfs oprigting in 1792, de bedoelingen 
der Maatschappij : tot nut van 't algemeen heeft bevor
derd, ten aanzien van de verstandelijke beschaving en 
de zedelijke verbetering des volks. Doch dit is hier de 
plaats niet. Wij mogen enkel vermelden, dat deszelfs 
Bestuurders tot het houden der gewone Vergaderingen 
van hen en van de leden des Departements, en ten be
hoeve der door hen opgerigte Spaarbank, Leesbibliothe
ken , Bouwkundige Teekenschool en Volksonderwijs, lan. 
gen tijd verpligt waren, van weinig geschikte lokalen in on
derscheidene gebouwen gebruik te maken. Al deze inrigtin-
gen te vereenigen in een eigen gebouw was eenwensch, wier 
vervulling eerlang door den voortdurenden bloei van het 
Departement mogelijk werd gemaakt. In 1825 vatte men 
de gunstige gelegenheid aan, om tot dit einde het zoo-
genoemde Oud-Raadhuis op het Heerenwaltje voor reke
ning van het Departement te koopen. In het beneden 
lokaal werd nu de Spaarbank verordend. De bovenver
dieping bood ruimte aan tot eene of twee vergaderzalen, 
waarop de vier voortreffelijke Leesbibliotheken: voor 
Bejaarden, voor Jongelieden, voor Kinderen en voor 
Onderwijzers, geplaatst wTerden, van welke vertrekken 
ook het hier gevestigde Natuurkundig Genootschap eer
lang (1829) gaarne gebruik maakte voor deszelfs bijeen
komsten. Op de derde verdieping werd nog een ruim 
lokaal bekomen en ingerigt ten behoeve van het Volks
onderwijs en de Herinneringslessen. Dit zoo doeltreffend 
ingerigte gebouw was alzoo zeer bevorderlijk, om de 
bedoelingen dezer zegenrijke Maatschappij ten nutte van 
het algemeen te helpen bereiken. 

II. 18 
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De Groote Sociëteit. 

Ruim zestig jaren had er onder de aanzienlijkste stan
den dezer stad eene Sociëteit bestaan, welke laatstelijk 
boven het Logement: het Hooghuis en het daar naast 
gelegene huis (beide thans vervangen door het Magazijn 
van SINKEL) werd gehouden. Den 28 December 1824 
besloten de leden dier Groote Sociëteit, zich een eigen 
lokaal aan te schaffen, volgens een daarvan ontworpen 
plan. Tot dit einde werd het huis : de Twaalf Keizers (*), 
nevens de Langepijp, benevens een ander daar naast 
gelegen huis , te zamen voor de som van ruim 16,000 Gld. 
aangekocht, in den volgenden jare afgebroken, en een 
geheel nieuw gebouw, waarvoor mede eene som van 
16,000 Gld. werd vereischt, daarvoor in de plaats ge
steld. De bovenverdieping daarvan werd geheel tot eene 
groote Societeitzaal ingerigt. Het gunstig voorkomen 
van dit aanzienlijk gebouw strekte zeer tot versiering 
van dit ruime plein, en werd, na deszeifs uitwendige 
beschadiging door den Kermisbrand van 27 Julij 1842, 
nog verbeterd door het aanbrengen van eene fraaije 
nieuwe lijst met ballustrade. 

De Sociëteit: Amicitia. 

Nog meer sieraad ontving deze stad, bij haren ingang 
aan de zuidzijde, van de plaatsing van een gebouw, het
welk dáár in 1840 gesticht werd door en voor de So
ciëteit: Amicitia. Het meerendeel Tan derzelver leden , 
uit den deftigen burgerstand bestaande, was sedert vele 

(*) Toenmaals had dit huis een uithangbord, waarop de beeldtenis-
sen der twaalf Romeinsche Keizers in cirkels waren geschilderd. Doch 
vroeger maakten deze aan dit, onder dien naam algemeen bekende, 
huis meer vertooning: want de toenmalige eigenaar had aan de binnen
zijde van ieder der openslaande luiken vóór zijne vensters het portret 
eens Keizers, levensgroot met kleuren en goud afgezet, laten schilderen. 
De eerste verdieping had drie vensters en dus zes portretten ; de tweede 
twee en dus vier, en de bovenste vei'dieping een en dus tweebeeldte-
nissen, namelijk die van AUGUSTUS enriBERiLs. — Onze vaderen hadden 
meer van die aardigheden. Maar wat zou men thans van iemand zeggen, 
die zijn huis dus versierde ? 
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jaren als Sociëteit vereenigd geweest; doch derzelver 
bestaan was steeds afhankelijk van de willekeur des 
verhuurders van het lokaal. Na het einde der huurja-
ren, rigtte men in 1837 de Sociëteit: Amicitia op, en 
huurde daartoe voor drie jaren eene zaal boven het 
Friesch Koffijhuis op den Wirdumerdijk. De goede ver
standhouding der leden, wier getal in Junij 1839 tot 
110 was toegenomen, maakte het wenschelijk, dat het 
voortdurend bestaan der Sociëteit niet afhankelijk werd 
gesteld van de nieuwe voorwaarden des verhuurders van 
het lokaal, maar dat zij in het bezit kwam van een 
eigen gebouw. Hoogst moeijelijk viel het , daarvoor een 
huis te vinden. Om die reden besloten de leden, om 
zelve een nieuw en voor het doel volkomen dienstig 
gebouw met kolfbaan te stichten. Geene standplaats 
kwam daartoe meer geschikt voor, dan de ruimte, welke 
voor eenige jaren, ten gevolge van het afbreken van 
de Wirdumerpoort, bij den zuidelijken ingang van de 
stad was bekomen, en welke met eenig plantsoen bezet 
was. In Junij 1839 verzochten de Directeuren der So
ciëteit van den Raad eene breedte van 12,5 el en eene 
lengte van 44 el van die plek, tot stichting van een 
modern Societeitsgebouw, dat, op dien stand, het in
komen van de stad grootelijks zoude versieren. 

De Raad, zeer gezind, om deze bedoelingen te bevor
deren , besloot den 14 November aan dat verlangen te 
voldoen, en, onder eenige voorwaarden en tegen beta
ling van 25 Gld. grondpacht 's jaars, gemelden grond 
aan de Sociëteit af te staan. De Architekt TH. ROMEIN 

had intusschen een plan en teekening ontworpen van 
een zeer net gebouw, hetwelk op den 11 April 1840 
werd aanbesteed voor de som van 26,700 Gld. On-
middelijk hierna werd met den opbouw begonnen, en 
in den zomer van het volgende jaar werd het vol
tooid , en door de leden betrokken. Behalve verschil
lende benedenvertrekken, had het gebouw eene groote 
en schoone bovenzaal, en achter hetzelve eene zeer ge
schikte Kolfbaan bekomen, welke tevens tot het houden 
van Concerten en Danspartijen werd ingerigt. 

18* 
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I n 1841 verzocht en verkreeg de bouwmeester van 
deze Sociëteit, p. J. VAN DER WAL, vergunning van den 
R a a d , om op de overige ru imte , ter oostzijde van dit 
gebouw, voor zich een net woonhuis te plaatsen. Ook 
hierdoor werd het aanzien der stad aan deze zijde veel 
verbeterd. 

Set Magazijn van Sinkel. 

Het voormalige logement: het Hooghuis, nevens de 
Langepijp, werd ten jare 1827 door den Heer A. SINKEL 

van Amsterdam tot een Magazijn van Manufacturen ver
bouwd. Wegens bekrompenheid van r u i m t e , besloot 
h i j , na verscheidene huizen daar naast en daar achter 
te hebben aangekocht , het geheel te vernieuwen en te 
vergrooten. In Mei 1842 werd daarmede begonnen, 
door het afbreken van vier achterhuizen, waarvoor een 
kapitaal woonhuis in de plaats werd gesteld. In het 
volgende voorjaar werden de twee voorhuizen aan de 
Nieuwestad afgebroken, en den 25 Junij 1843 de eerste 
steen gelegd van het n ieuwe en grootsche gebouw , het
w e l k , met het vorige vereenigd, eene lengte van 6 4 , 
eene breedte van 13 en eene hoogte van 16 Ned. ellen 
zou bez i t ten , bij eene oppervlakte van 832 vierkante 
e l len , waarvan het binnenruim van den winkel alleen 
325 vierkante ellen zou bevatten. 

Na verloop van ongeveer twee jaren was het gebouw 
voltooid, en werd de winkel op den 21 Mei 1845 ge
opend. Be hooggespannen verwachting omtrent he t 
fraaije voorkomen en de net te betimmering van een 
winkelhuis , waaraan blijkbaar geene kosten tot versie
r ing ontzien w a r e n , werd niet te leur gesteld. Naar 
he t plan van T. MOLKENBOER te Leiden, was dit hu i s , 
onder toezigt van j . DE W I T , door L. J . VAN DER MEÜLEN 

alhier gebouwd en het stukadoorwerk door J. E. MARTENS 

bewerkt . Boor de onbekrompenheid van den Heer SIK

KEL waren zij in staat, al hunne kunst en vlijt te be
steden aan een gebouw, hetwelk door zijne aanzienlijke 
grootte en keurige bewerking, met regt een sieraad 
dezer stad genoemd mag worden. 
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De Logementen enz. 

Sedert het reizen in deze eeuw meer algemeen is ge
worden , behooren de Logementen onder de voorname 
gebouwen eener stad met regt vermeld te worden. Zij 
verdienen ook in dit hoofdstuk eene plaats, omdat 
Leeuwarden eerst in dit tijdvak Logementen ontving, 
welke met eere genoemd mogen worden. Want wie 
slechts een vijf-en-twintigtal jaren terugdenkt, en zich de 
gebouwen herinnert, welke destijds de voornaamste Loge
menten waren, — die weet hoe weinig aantrekkelijks die 
bekrompene en gebrekkige verblijven voor vreemdelin
gen hadden. Maar sedert L. BEUGELAAR, die eenige jaren 
in den Wijnberg op den Wirdumerdijk woonde, in 
1830 Minnemahuis kocht, en tot een Logement: de 
Nieuwe Doelen , liet inrigten, is aan de behoefte dezer 
stad ten aanzien van dit onderwerp op eene waardige 
wijze voldaan. De algemeene lof van vreemdelingen, 
die hierin werden ontvangen, is daarvoor de beste ge
tuigenis. — In 1823 werd ook een huis in de St. Ja-
kobsstraat, laatstelijk bewoond door den Baron J. N. DU 
TOUR, Grietman van Leeuw ar der adeel, tot een Logement 
ingerigt, hetwelk den naam van: de Phoeniæ ontving. 
Aan de Vrijmetselaars Loge werd onder den naam van: 
het Heeren Logement mede deze bestemming gegeven. 
Doch vooral werd het Sneeker Veerhuis vergroot en 
verbeterd, zoodat het , onder den naam van: het Wapen 
van Friesland, een zeer geacht Logement is geworden. 
Onderscheidene Logementen van minder belang, bene
vens de Stalhouderijen, Herbergen en Veerhuizen in en 
nabij deze stad zijn intusschen naar de behoeften des 
tijds vergroot, verbeterd en vermeerderd, zoodat de 
meesten zich thans in een goeden staat bevinden. Ten 
slotte mogen wij onder de verbeterde Koflij- of Wijn
huizen niet vergeten melding te maken van: het Hof 
van Holland, de Loge, het Friesch Koffijhuis en het 
Nederlandsch Koffijhuis, welke, vooral bij feestelijke ge
legenheden, als plaatsen van nitspanniug gezocht zijn. 
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14. De aanleg van Straatwegen, en de ver
betering der Middelen van Vervoer. 

Het Volksleven, het onderling verkeer en de gemeen
schap met de verschillende steden en deelen dezer pro
vincie zoowel als met andere oorden des vaderlands, en 
in den winter zoowel als in den zomer, hebben in dit 
tijdvak eene verbazende verandering ondergaan. Wij 
danken dit in de eeiste plaats aan den aanleg van 
Straatwegen, en aan de belangrijke gevolgen, welke 
daarmede verbonden zijn. Vroeger ( I , 154) hebben wij 
een gezegde van JANCKO DOUWAMA medegedeeld: dat het 
in 1514 des winters » quaet was to Lewerden tocomen, 
»met dat het landt al vnder water lach." Maar zoo 
was het ook nog ruim drie eeuwen later, in 1824, 
ten aanzien der kleiwegen, ofschoon de toestand van 
den waterstaat eenigzins verbeterd was. Is het niet 
vreemd, dat onze vaderen intusschen hooge torens en 
aanzienlijke huizen en gestichten wisten te bouwen, en 
dat zij niet op het denkbeeld kwamen, om iets toe te 
brengen tot verbetering van hunne kleiwegen, die zij 
geheel in hunnen natuurstaat lieten ? Nog heugt het 
ons, hoe deze stad in den winter vaak van alle gemeen
schap was afgesneden, en hoevele moeite en tijd de 
post noodig had, om door de diepe slik der kleiwegen 
heen te worstelen. Maar, wat onze vaderen in de hoogte 
deden, heeft onze eeuw in de lengte gedaan, en — met 
meerder vrucht. 

Sedert het bestuui van Koning LODEWIJK hadden 
Holland en andere provinciën reeds Straatwegen beko
men. Verschillende oorzaken bragten te weeg, dat 
Friesland later dan algemeen gewenscht werd in dit 
voorregt deelde. Reeds was deze zaak in behandeling 
genomen bij de komst van den Gouverneur VAN ZUYXEN 

VAN NTEVELT in Friesland; doch nu werd de uitvoering, 
uit aanmerking van hooge noodzakelijkheid, krachtig 
aangedrongen. Binnen vijf maanden na zijne benoeming, 
had reeds, op den 29 Maart 1827, van Rijks wege de 
publieke aanbesteding plaats van het leggen van de Aar-
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dehaan en het zandhed voor een Straatweg van Leeu
warden naar de Overijsselsche Grenzen, om verder 
naar Steenwijk, Meppel en Zwolle vervolgd te worden. 
Gelijktijdig werd ook de Bestrating van dien weg, van 
Leeuwarden tot Akkrum , en den 9 November van daar 
tot de grenzen aanbesteed. 

Met ongemeenen ijver werd dit hoogst belangrijke 
werk ter hand genomen. De voormalige zeewering of 
de Breededijk ten zuiden dezer stad kon, met eene af
snijding aan deze zijde van Barrahuis, bijna geheel ge
bruikt-, en tot dit doel bekwaam gemaakt worden. 
Doch van Roordahuizum tot nabij Lrnsum, en van Ak-
krum tot LIaskerdijken en ook verder nabij Wolvega, 
moest de oude weg worden verlaten, en een geheel 
nieuwe, hooge en breede weg in eene regte rigting, 
meerendeels door lage landen en veenen heen, worden 
opgeworpen, hetgeen natuurlijk met groote bezwaren 
en aanzienlijke kosten vergezeld ging. 

Reeds den 1 November 1827, en dus slechts zes 
maanden na de aanbesteding, werd het eerste gedeelte 
van den Straatweg, van Leeuwarden tot nevens Roor
dahuizum , voor het algemeen gebruik opengesteld. Den 
1 Januarij 1828 volgde daarop reeds het tweede ge
deelte, van daar tot Akkrum, en den 18 September het 
derde en vijfde gedeelte van Akkrum tot Terbandster-
schans, en van Wolvega tot de grenzen; terwijl het 
laatste gedeelte, van Terbandsterschans tot Wolvega, 
den 5 Januarij 1829 werd geopend. Buiten de kosten 
van onteigening van grond, heeft deze eerste Straatweg, 
welke eene lengte heeft van 48,978 ellen, het Rijk ongeveer 
700,000 Gld. gekost. In 1839 is het Pontveer en herberg: 
de Oudeschouw, tusschen Lrnsum en Akkrum , door de stad 
Leeuwarden voor 20,000 Gld. aan het Amortisatie Syndicaat 
voor het Rijk overgedragen, en is toen, in plaats der 
pont, eene groote dubbele draaibrug in dezen straat
weg over de Wetering gelegd, tot geen gering voordeel 
van de algemeene communicatie. 

Van onbegrijpelijk groot belang was de aanleg van 
dezen weg voor Friesland in het algemeen en vooi 
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Leeuwarden in het bijzonder. Eene dagelijksche gere
gelde correspondentie met Holland en elders werd er in 
de eerste plaats door bevorderd, en na het in dienst 
brengen van Diligences ontstond er eiken dag gelegen
heid tot reizen en verzenden, hetgeen Tooral in den 
winter hooge wTaarde had. — 

Nog was deze weg niet geheel gereed, toen het Pro
vinciaal Bestuur reeds maatregelen beraamde, om ook 
de gemeenschap met de oostelijke deelen dezer provin
cie en met Groningen door een Straatweg te verbeteren. 
De stad Leeuwarden, die tot boven vermelden weg 
niets had bijgedragen, werd nu verpligt den Zwarteweg 
aan het Rijk over te dragen , en eene som van 40,000 
Gld. te voldoen voor de ontheffing van het onderhoud. 
Deze weg werd nu, met eene aanzienlijke afsnijding 
nabij deze stad, grootendeels gevolgd, verbreed en ver
hoogd tot onder Rijperkerk, waar men, met verlating 
van den ouden Zomerweg door Tietjerh, een geheel 
nieuwen weg door de veenlanden legde tot Hardega-
rijp, van waar men denzelven over de Bergumerheide, 
door Kooten, Twijzel en Buitenpost, voortzette tot aan 
de Steenhardsterhrug, of den trekweg van Dockum naar 
Stroobos. Den 11 December 1828 werd dit plan door 
den Koning goedgekeurd, waarna de Aardebaan en de 
Bestrating den 2 April 1830 werden aanbesteed, en het 
geheel den 22 Augustus 1831 voltooid en geopend. De ge
zamenlijke kosten van dien straatweg, lang 27,464 ellen, 
hebben, met de bruggen en gabellen, 387,500 Gld. be
dragen, voor zoo verre de aanbestede werken betreft. 
Ter bekoming van een regten inreed in deze stad, werd 
de Hoekster-dwinger in 1830 doorgegraven, en eene 
groote Draaibrug over de Stadsgracht gelegd. — Eerst in 
1839, toen er meerdere zekerheid bestond, dat er ook 
een Straatweg van de stad Groningen tot de Friesche 
grenzen zou worden aangelegd, werd genoemde Straat
weg vervolgd, van de Steenhardsterhrug tot aan de 
Gerkesbrug bij Visvliet of de Groninger grenzen, welk 
gedeelte, lang 5094 ellen, met de daarbij behoorende 
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werken den 27 September 1839 werd aanbesteed en den 
23 Julij 1840 voltooid en opengesteld. De hoofdsom 
der kosten Tan dezen weg met brug, tolgaarderswoning 
en beplanting was 62,850 Gld., zonder de onteigening. 

Reeds in 1828 waren de ontwerpen van nog twee 
Straatwegen, naar Harlingen en naar de Lemmer, in behan
deling. Doch de gevolgen der gebeurtenissen Tan 1830 
en andere oorzaken bragten in de uitvoering eene lang
durige vertraging te weeg. Eerst den 2 October 1840 
had de aanbesteding plaats van den weg van Leeuwar
den naar Harlingen, welke van hier tot Marssum bijna 
geheel langs den bestaanden weg, die verhoogd en ver-
breed werd, bestrating bekwam. Van daar, voorbij 
Dronrijp en Sweins, naar Franeker werd een geheel 
nieuwe weg gelegd, welke, even als de voortzetting 
daarvan over Herbayum en Midlum naar Harlingen, 
met verbrijzelde keijen, naar de wijze van MAC ADAM , 
bevloerd werd. De gezamenlijke kosten van dezen weg, 
lang 26,521 ellen, benevens het beschulpen van den op-
weg Tan Marssum naar den Langhuisterweg op het 
Bildt, met inbegrip van de bruggen, tolgaarderswonin
gen en gedeeltelijke beplanting, bedroegen 306,000 Gld. 
Na vele vertragingen, werd de gansche weg den 28 De
cember 1842 in gebruik gesteld. 

Meerdere bezwaren waren er verbonden aan het tot 
stand brengen van den weg naar de Lemmer. De Aar-
debaan Tan het eerste gedeelte Tan dezen zijtak Tan 
den Zuider-Straatweg, strekkende Tan Roordahuizum 
tot Sneeh, lang 12,750 ellen, werd den 6 Augustus 1841 
en de Bestrating den 22 April 1842 aanbesteed. De 
kosten daarvan en Tan twee bruggen en gabellen heb
ben ruim 158,000 Gld. bedragen. Dit gedeelte werd 
den 6 December 1842 opengesteld. Nu Tolgde den 24 
Februarij 1843 de aanbesteding van een geheel nieuwen 
weg van Sneeh, oTer Jutrijp en Hommerts, naar Folle-
gabruff, en Terder langs den ouden weg tot de Lemmer, 
ter lengte Tan 23,150 ellen. Alleen de Aardebaan van 
dit bezwaarlijke werk werd voor 116,500 Gld. aange
nomen ; terwijl de Bestrating daarvan op den 22 Decem-
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ber 1843 voor de som van 178,000 Gld. werd aanbesteed. 
Tot het bouwen van verscheidene groote en kleine 
bruggen werd nog 80,000 Gld. aangewend, zoodat de ge
zamenlijke kosten van dezen weg, welke den 19 Janu-
arij 1846 werd opengesteld, de som van ruim 382,000 
Gld. hebben bedragen. Tot den aanleg van de Straat
wegen naar Harlingen en de Lemmer is door de stad 
Leeuwarden eene som van 15,000 Gld. bijgedragen. 

Onze vaderen hebben eertijds groote dingen gedaan, 
en wij zijn gewoon hunnen ondernemingsgeest, moeden 
volharding hoog te roemen. Het is waar. Maar, om 
in slechts achttien jaren tijds (boven de gelijktijdige 
verbeteringen aan den Waterstaat, welke wij nader 
zullen vermelden) met zoo ontzaggelijke bezwaren en 
verbazende kosten vier zulke, grootendeels nieuwe, 
Hoofdwegen, met gebakken steen of puin bevloerd, tot 
stand te brengen, — ziet, dat is een werk, hetwelk, 
in vergelijking van hetgeen vroeger is geschied (I, 154, 
324), tot roem van het tegenwoordig Landsbestuur, den 
lof van tijdgenoot en nageslacht verdient. Er is nie
mand, die de nuttigheid en het hoog belang daarvan 
niet erkent; die de voordeden, welke ze aanbrengen, 
niet met dankbaarheid geniet. Bovendien zijn die geld
sommen hier in die jaren door fabrikanten, handelaars 
en handwerkslieden verdiend, en hebben alzoo mede 
tot de algemeene werkzaamheid en welvaart bijgedragen. 

Doch in hoevele opzigten was daarenboven de aanleg 
van deze kunstwegen geene oorzaak van het volbrengen 
van andere kostbare werken en gebouwen ! De ingeze
tenen van steden en dorpen, gelegen in de nabijheid 
van deze groote wegen, trachtten toch, door het ver
beteren en bepuinen van hunne opwegen, zich daar
mede in verbinding te stellen, ten einde in elk jaarge
tijde de Hoofdstad te kunnen bezoeken. Achtereenvol
gens werden er een aantal zulke nieuwe wegen aange
legd; als: van Oldeboorn tot Akkrum, van Grouw naar 
Irnsumerzijl, van Idaard door Roordahuizum tot de 
Drie Romers, van Bolsward naar Sneeh; alsmede van 
Joure, van Wirdum, van Weidum, van Heeg, van 
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Dronrijp, van Menaldum en van Rauwerd enz. tot den 
Straatweg; terwijl aan den Harlinger Straatweg een 
zijtak werd gegeven, van Marssum door Beetgum tot 
aan de grietenij het Bildt, welke intusschen zich zelve 
van uitmuntende schulpwegen had voorzien. — 

Aan al deze toegangen naar Leeuwarden bleef nog 
ééne ontbreken. Het was die van de noordelijkste 
grietenijen dezer provincie en de stad Dockum, wier 
kleiwegen, gedurende vele maanden des jaars, haar bui
ten alle gemeenschap sloten. Reeds in 1841 werd er door 
de Besturen der Steden Leeuwarden en Dockum en deï 
Grietenijen Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel en West-
Dongeradeel een plan ontworpen Tan een kunstweg, 
strekkende van deze stad over Stiens, Hallum, Marrum, 
Ferwerd en Blya naar Holwerd, en van daar over 
Waaæens en Brantgum naar Dockum, om vervolgens 
over Damwoude met den Groninger Straatweg in ver
binding gebragt te worden. Doch de hooge som der 
gevorderde kosten, toen op 120,000 Gld. geraamd, en 
andere oorzaken vertraagden de uitvoering, welke ook 
in ééns en uit één fonds bezwaarlijk geacht werd. Na
dat dezer stad en Leeuwarderadeel in 1846 door de 
Staten eene subsidie was toegezegd, bepaalde het Stede
lijk Bestuur, dat het eerste gedeelte van den Hoogedijk, 
van af den Spanjaardsweg nabij deze stad tot aan de 
Herberg: de Bontekoe, lang 2407 ellen, met de noodige 
bekortingen ter verbetering van de rigting, zon worden 
aangelegd en met gebakken steen bestraat. Den 15 
Februari] 1847 werd dit werk voor de som van 17,100 
Gld. aangenomen, en is men dadelijk met de uitvoering 
begonnen. Onmiddelijk hierna heeft ook Leeuwarderadeel 
dit werk voortgezet, en op den 26 Maart het begrinden 
van den Hoogedijk, van Jelsum door Stiens tot voorbij 
Hyum, voor 37,900 Gld. aanbesteed. Wenschelijk is 
het, dat ook de overige Grietenijen met de stad Dockum 
dezen kunstweg eerlang verder zullen vervolgen, ten 
einde derzelver rijkbevolkte dorpen en laatst genoemde 
stad ook in het voorregt eener verbeterde gemeenschap 
te doen deelen. — 
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Groot zijn de voordeelen en genoegens, welke, door 
het aanleggen van deze Straatwegen en het verbeteren 
van andere middelen van onderling verkeer, in deze 
eeuw ook aan deze Stad zijn aangeboden. Doch waar 
is het einde dier veranderingen en verbeteringen, in 
eene eeuw van voortuitgang, waarin zelfs die voorregten 
niet bestendig zijn, maar telkens door het aanbieden 
van nog belangrijker uitzigten worden verdrongen ? 
Pas toch verheugen wij ons, in dit afgelegen gedeelte 
des vaderlands, eindelijk in het bezit te zijn van eenige 
Straatwegen, of ziet — daar dringt de voortstuwende 
stroom van verlichting, nijverheid en ondernemingsgeest 
ook tot deze streken door met het plan: om, door mid
del van Spoorwegen en Stoomwagens, ook Leeuwarden 
en de Zeehaven van Harlingen met de overige provin
ciën, neen, met het overige Europa in dadelijke ver
binding te stellen. Terwijl we naauwelijks vatbaar 
waren, om dit vreemde en verbazingwekkende denk
beeld te bevatten, zagen wij reeds in Mei 1846 door 
een Ingenieur het terrein opnemen en de rigting van 
den weg naar het oosten langs Groningen, en naar het 
zuiden langs Zwolle voorloopig bepalen. Aan een toe-
komstigen geschiedschrijver moeten wij het overlaten, 
te vermelden: wanneer, op welke wijze en onder welke 
omstandigheden deze Spoorweg zal zijn tot stand geko
men, en welke verbazende gevolgen deze gebeurtenis 
voor de bijzondere en algemeene belangen dezer stad 
en provincie zal hebben opgeleverd. 

Aanzienlijke kapitalen zijn er alzoo in dit tijdvak aan de 
verbetering van de middelen van gemeenschap te land 
te koste gelegd; doch in die zelfde twintig jaren zijner 
door de zorg van het Provinciaal Bestuur welligt niet 
mindere sommen aangewend geworden, om de mid
delen van gemeenschap te water te verbeteren, en om 
de uitstrooming van het boezemwater naar de zeesluizen 
te bevorderen. Sedert de Gouverneur van Friesland, 
bij besluit van den 11 Julij 1826, eene Commissie be
noemde, ten einde de Vaarwaters en Stroomkanalen iu 
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dit gewest te onderzoeken, en de middelen voor te 
stellen, Avaardoor ze konden worden verbeterd, zijn er, 
zoo veelvuldige algemeene en bijzondere werken tot 
stand gebragt, zoo vele vaarten uitgediept en verbeterd, 
dat de Waterstaat dezer provincie daarvan tot dusverre 
reeds zeer gunstige gevolgen mag ondervinden, en dat 
de belangen van scheepvaart en handel en niet minder 
van landbouw en veeteelt, daardoor zeer bevorderd zijn 
geworden. 

In het oostelijk gedeelte dezer provincie toch, waar 
de zeesluizen de Dockumer Nieuwe Zijlen en de Munne-
kezijl zijn gelegen, zijn de hoofdkanalen voor de scheep
vaart en uitstrooming derwaarts veel verbeterd door het 
droogmaken en uitdiepen van: de S w e m m e r enz. uit 
het B e r g u m e r m e e r naar het D o c k u m e r d i e p , 
van het K o l o n e l s d i e p en de L a u w e r s , en van 
het O u d d e e l , de M u r k en de F i n k u m e r - , Hiju-
mer - en W a r r e g a s t e r - v a a r t e n ; terwijl het hoofd
kanaal , de E e, welligt eerlang eene dergelijke kostbare 
verbetering zal ondergaan. Ten behoeve der uitstroo
ming van de westelijke zeesluizen van Roptazijl, Har-
tingen, Makkum en Workum, zijn de trekvaarten van 
Leeuwarden naar Harlingen, naar Sneek en naar Bols
ward en Workum, benevens de vaarten van Bolsward 
naar Harlingen, naar Berlikum en andere plaatsen, 
alsmede de gansche R i e d s t r o o m op eene dergelijke 
wijze uitgediept. Zoo zijn mede de binnensluizen Kie-
sterzijl en Getswer der zijl bewesten Franeker, de Krom-
mezijl nabij Wommels, de Brakepijp nabij Kimswerd, 
als ook Galamadammen nabij Koudwm vernieuwd en veel 
verwijd, en is aan Bergumerdam een geheel nieuwe en 
betere doorvaart gegeven, en een aantal bruggen over 
de vaarten vernieuwd. Aanzienlijke kosten zijn aan 
deze, meest van steen opgebouwde, werken en groote 
bruggen besteed. De verbetering van de vermelde en 
vele andere bijzondere werken, welke wij niet alle 
kunnen opnoemen, zijn mede voorregten van onzen leef
tijd, welke voor Leeuwarden van groot belang zijn, en die de 
dankbare vereering van tijdgenoot en nageslacht verdienen. 
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15. Verbeterde Straatverlichting. Gaz-fabrijk. 

Eene der veelvuldige klagten, welke het Stedelijk 
Bestuur bij den aanvang van dit tijdvak, omtrent den 
toestand van onderscheidene stads werken ontving, be
trof ook de gebrekkige Straatverlichting, welke ontoe
reikend was, om de veiligheid der ingezetenen bij avond 
te verzekeren. Het erkende de gegrondheid dier klagt, 
zag naar middelen ter verbetering uit, en ontving nu 
narigten, dat de Reverbères, in sommige steden inge
voerd, viermaal meer licht verspreidden en een derde 
minder olie verbrandden dan de gewone straatlantarens. 
Dit was aanbeveling genoeg, om den Raad, den 7 Julij 
1817, te doen besluiten, deze verbetering in te voeren, 
en c. PHILIPPONA te Rotterdam 70 Reverbères ieder à 
45 Gld. te bestellen, waarna deze verbeterde straatver
lichting den 1 October van dat jaar werd ingevoerd. 

Ofschoon het getal dezer aan touwen hangende lan
tarens met bolle glazen later werd vermeerderd, en 
hare zamenstelling verbeterd, voldeden zij op den 
•duur niet volkomen aan het oogmerk en aan de behoef
ten der stad. De gunstige uitslag van de Gazverlichting, 
welke in eenige groote steden was ingevoerd, deed den 
wenseh ontstaan, dat ook deze stad daarmede verlicht 
mogt worden. In 1842 en vervolgens boden zich ver
schillende personen bij de Regering aan, om zoodanige 
verbeterde straatverlichting hier in te voeren. Na een 
naauwkeurig onderzoek, nam de Raad den 24 October 
1844 het besluit, dat de bestaande straatverlichting met 
olie zou worden vervangen door die met uit steenkolen 
bereid Pijp-gaz, en dat er eene proeve zou genomen 
worden, om die wijze van verlichting in het openbaar 
aan te besteden. 

Dit geschiedde op den 2 Januarij 1845. JOHN BRYAN, 

een Engelsch Ingenieur, wonende te Utrecht, welke stad 
hij even als Arnhem van gazliclit had voorzien, nam 
daarbij aan, om de straten dezer stad gedurende twin
tig jaren voor de som van 190,000 Gld., of 9500 Gld. 
's jaars, met 140 groote en 110 kleinere lichten te voor-
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zien, en om daartoe te leyeren 134 armerten 116 kande-
labres van gegoten ijzer, volgens aanwijzing te plaatsen; 
alsmede om alle gebouwen, toestellen, pijpen enz. daar
toe voor zijne rekening op Ie rigten en te doen leggen. 

Nadat dit werk den aannemer gegund was, stond de 
Raad hem den 3 April de plek gronds ter zijde der 
vroegere Hoeksterpoort, lang 75 en breed 18,5 ellen, 
af, om daarop het gebouw der Gaz-fabrijk en den Gazo
meter te plaatsen. In het begin van Julij begon men 
aan de achterzijde eerst de fabrijk te bouwen; daarna 
een diepen kuil voor den Gazometer te graven, en ver
volgens aan de voorzijde twee nette woonhuizen op te 
trekken, wier nette vorm aan dezen ingang van de stad 
een fraai aanzien gaf. Weldra maakte men met veler 
handen hulp een aanvang, om bijna alle straten der 
stad op te breken, tot het leggen van de gaz-pijpen, 
welke arbeid ongemeen snel vorderde. 

Eindelijk hadden wij het genoegen op den 3 Decem
ber 1845 de straten dezer stad met Gaz verlicht te zien. 
Algemeen sprong het in het oog, hoeveel meer en hoe
veel verder deze nieuwe brandstof licht verspreidde. 
Eene betere plaatsing van de lantarens, op meer ge
schikte punten, droeg mede veel bij, om de gunstige 
uitwerking van het geheel te bevorderen, zoodat de 
Regering de meeste voldoening van deze onderneming 
mogt smaken. Eerlang maakten ook vele ingezetenen 
voor hunne huizen en winkels van deze verlichting ge
bruik , en werd dezelve zoo algemeen, dat de Gaz-fabrijk 
thans (Mei 1847), na het bestaan van ruim een 
jaar, dagelijks behalve de 250 lichten aan de stad, 
nog 250 lichten aan partikulieren levert. 

Het geheel was echter nog niet voltooid, toen BRYAN 

zich gedrongen zag, zijne verbindtenis met het Bestuur 
dezer stad en de hier gestichte fabrijk op den 17 Janu-
arij 1846 over te dragen aan het huis: E. E. GOLDSMID 

EN COMP. te Parijs, het hoofd der Gaz-maatschappij, 
welke in 1844 ook 's Gravenhage van gaz-licht had 
voorzien, waarna hij als Directeur der Gaz-fabrijk door 
F. GAMBET werd vervangen. 
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16. Aanbouw en Verbetering van de Buurten binnen en 
buiten de stad. 

Als men bedenkt, dat het getal inwoners van Leeu
warden in 1812 16,500 en in 1846 23,000 zielen be
droeg, dan is het niet vreemd, dat het getal huizen, 
hetwelk bij de nommering Tan de gebouwen in 1808 
3630 bleek te zijn, in 1846 tot omstreeks 4300 toege
nomen-, en alzoo met een getal yan 670 nommers of 
woningen Termeerderd was. De stad werd alzoo eTen-
zeer aangebouwd of Tergroot als Terbouwd, en het eerste 
wel meest in de buitenbuurten, dewijl de naauw be
timmerde binnenstad weinig meerdere ruimte tot aan
bouw opleTerde. 

Het is waar, in de stad werden er ook Tele ge
bouwen en woningen afgebroken, die eensdeels op of 
aan de afgebrokene stads Testen stonden, en die ander
deels tot plaatsen, tuinen, pakhuizen, stallen enz. bij 
andere huizen getrokken en daarmede vereenigd zijn. 
Nogtans was de aanwinst zeer groot, al Terrezen er ook 
weinige geheel nieuwe buurten. Op Terschillende plaat
sen zijn er afzonderlijke huizen nieuw aangebouwd, 
welke wij niet alle kunnen opnoemen. Daar onder be-
hooren ook Terscheidene Stedelijke en andere gebouwen, 
Tan wier ontstaan wij hier T<5ór reeds melding hebben 
gemaakt. Op andere plaatsen zijn er rondom eene ruime 
plek gronds woningen gesticht, of Troegere fabrijken, 
stallen enz. tot woningen verbouwd. In het Zaailand, 
op den Groeneweg, in de Kalksteeg, in het Droevendal, 
bij de Blokhuissteeg en elders zijn daarTan Toorbeelden. 
Doch het slechten van de wallen heeft vooral bijge
dragen, om nieuwe buurten in het aanzijn te roepen, 
of om het enge en doffe Achterom in eene breede en 
levendige buurt te herscheppen. Wie denkt hierbij niet 
aan de Nieuwe Kaai, welke buurt zulk een gunstig 
voorkomen heeft ontTangen, en waar achter verscheidene 
woningen zijn aangebouwd. Nog zien wij Toor onze 
oogen de stuksgewijze aanbouw Tan de huizen op Haak-
maburen, die een Terdubbeld bestaan hebben Terkregen, 
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sedert de Regering in 1846 rooijing en grond heeft ge
geven, om ze, zoowel aan de Oosterkade als aan de 
gedempte Keizersgracht uit te zetten. Jammer, dat 
dit niet met minder bekrompenheid en meer eenstem
migheid en naar een geregeld plan is geschied, dewijl 
deze nieuwe buurten voor alsnog niet zullen worden, 
wat ze behoorden te zijn, om aan zulk een voortreffe-
lijken stand te beantwoorden. Beter gebruik is er ge
maakt van den grond aan den Nieuweweg, waar men 
nog maar begonnen is, breedere en hoogere huizen van 
netter vorm te bouwen. Ook aan de Noorderkade zijn 
reeds onderscheidene huizen vernieuwd, waardoor deze 
zijde der stad een veel beter voorkomen heeft gekregen. 

Van meer belang was in dit tijdvak de uitbreiding 
van de Buitenbuurten, zoowel door het aanbouwen van 
enkele huizen op verspreide plaatsen, als van geheel 
nieuwe buurten, bijzonder tot woningen voor den hand
werksman. Bestendig waren deze zóó gewild, dat iemand, 
die, in 1838, 24 nieuwe woningen zou laten bouwen, ze 
reeds alle had verhuurd, vódr dat de eerste steen daarvan 
was gelegd. Laat ons de stad eens rond wandelen, ten 
einde op de voornaamste aanbouwingen en veranderin
gen het oog te slaan. 

Over de Zuiderbrug de stad verlatende, bereiken 
wij al spoedig de laan, naar de vroegere woning van 
Burgemeester JOHS. ROMKES , de Romkes-laan genoemd. 
In 1830 liet T. H. GATSOMDES hierin eerst 6 woningen-, 
en j . RJENSTRA, in 1838, 24 kamers onder één dubbel 
dak bouwen, waaraan de naam van Tulpenhurg werd 
gegeven, gelijk die van Klein Tulpenhurg aan de daar 
tegenover gelegene 10 woningen, welke de Bloemkweeker 
R. K. BRINK daar in 1844 nevens zijne planterij liet bouwen. 

Van het verder gelegene gebouw der vroegere zout-
keet werden , in 1830, 16 woningen , de Keetbuurt, getim
merd. Langs het land, de Bleek, dat tot aanbouw van 
huizen zoo uitnemend geschikt is gelegen, zien wij ter 
plaatse der kolf baan van de vroegere herberg: de Roode 
boer ook al 4 woningen gebouwd, en vervolgens, aan 

IL 19 
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den, in 1845 nieuw bepuinden, weg Achter de Hoven, 
de meeste tuinhuizen en woningen vernieuwd, en daar 
onder het vorstelijke Mariënburg door Freule L. A. 
VEGILIN VAN CLAERBERGEN herbouwd, uitgebreid en verfraaid. 
Ook het verder gelegene buiten Zorgvliet is door den 
Heer D. P. VAN KOLDE RENEMAN vernieuwd en vergroot. 

Langs de Stadsgracht terugkeerende, biedt de Grachts-
vjal ons in een groot getal nette huizen een glans van 
nieuwheid en welstand aan, waaruit blijkbaar is, dat 
hier in de laatste jaren veel is vernieuwd geworden. 
Sedert 1829 is hier, even als op het Vliet, de Bestra
ting verbeterd, en sedert 1839 doet de Regering deze 
buurt in de voorregtcn der stedelingen deelen, ten aan
zien der Straatverlichting en Nachtwacht. Niet ongepast 
is alzoo de verwachting, dat derzelver bewoners, door 
het leggen van eene of twee bruggen over de Stadsgracht, 
eerlang ook een gelijk voorregt zal te beurt vallen, 
als vroeger het Zaailand door drie bruggen genoot, 
waardoor zij nader aan de stad zal worden verbonden. 

Maar geene voorstad heeft in de laatste jaren gunsti
ger verandering ondergaan dan het Vliet, Hoe welva
rend en aangenaam is thans het voorkomen der huizen 
ter wederzijden van dezen stroom! Het meerendcel is 
vernieuwd; sommige zijn vergroot en verfraaid; in de 
stegen en ook bij de Scheepstimmerwerf en de Zoutkeet 
is eene menigte woningen aangebouwd. Mej. de Wed. G. 
HEUVELDOP heeft hier in 1832 eene Cichoreibranderij en 
droogerij opgerigt, welke in 1836 is overgegaan aan de 
Heeren H. en J. HEUVELDOP, die toen daarbij overgebragt 
hebben eene boezelfabrijk, blaauwverwerij en machinale 
wolspinnerij; alsmede in 1838 eene machinale katoen
spinnerij en in 1840 eene weverij en drukkerij van ca-
licots. In plaats van door een rosmolen, worden deze 
fabrijken sedert 1842 door een windmolen in beweging 
gebragt. Verder-op zijn de huizen Welgelegen, Overvliet 
enz. herbouwd. Tegenover Schilkampen heeft de Heer p. 
DE VRIES in 1822 ook de Oliemolen : de Kroon, vernieuwd. 
Een dergelijke Oliemolen: de Herderin, heeft de Heer o. J. 
DIJKSTRA in 1830 Achter Cambuur opgerigt. Nevens 
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Camminghaburg, welks standplaats thans naauwelijks 
meer kenbaar is , zijn eenige woningen gebouwd, welke 
den zonderlingen naam van het Sohoppershof dragen, 
Ook op het Noord-Vliet zijn verscheidene woningen, 
meest in de stegen, aangebouwd; doch vooral daar ach
ter in de "Weerklank, waar wij er onder meerdere 
22 bijeen aantreffen, de kamers van DOREMA genaamd, 
waar nevens in 1847 op nieuw ruim 20 woningen zijn 
aangebouwd. De Vijversbuurt bestond vroeger grooten
deels ui t t u i n e n , en is eerst geheel b e b o u w d , nadat in 
1826 de Stads-Vijver, van waar zij haren naam ont
leent , is aangelegd. 

Voorbij deze kom zien wij achter de Kazerne den 
grond van vroegere hoven op eene zeer onregelmatige 
wijze met woningen b e b o u w d , en gaan voorbij he t 
Cambuursterpad, dat insgelijks is aangebouwd, en 
de nieuwe Draaibrug naar de buur t Oud-Galîleën. Het 
heugt ons n o g , dat er aan de regterzijde bijna geene 
woningen s tonden, en dat de buur t aan de linkerzijde 
telkens door een stuk. bouwlands af tuingronds werd 
afgebroken. Hoe zeer is dit thans veranderd! I n 1825 
werden er hier , voor-aan, door den Cichoreibrander 
M. A. BOKMA DE BOER vier woningen met een Schoolge
bouw gesticht, w e l k e , na door den Raad aangekocht 
te zijn, in 1 8 4 7 , als Vierde Stads-Tusschenschool met 
onderwijzerswoning, vernieuwd en vergroot zijn gewor
den. Eenigzins verder liet hij nog 15 gelijke woningen 
bouwen. Hij was daarin voorgegaan door den Heer 
w. TER HORST , die in 1822 en vervolgens hier 24 wo
ningen deed bouwen, in de nabijheid zijner Cichoreifa-
brijk (*), Nabij deze talrijk bevolkte voorstad, heeft de 

(*) Hij had deze fabrijk in 1813 gekocht en in 1819 geheel ver» 
nieuwd en vergroot, In 1825 en 1832 werden daar vóór twee nette 
woonhuizen gebouwd, en het geheel in 1831 en 1836 met nieuwa 
pakhuizen en schuren vermeerderd. Nadat hij in 1842 op de Ci-
choreifabrijk een windmolen had doen plaatsen, heeft hij daar 
naast in 1844 eene fabrijk van dakpannen en vloeren aangelegd, 
welke in 1846 mede is vergroot. Op deze fabrijken zijn doorgaans 
70 personen werkzaam, 

19* 
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Heer p. KOUMANS SMEDING aan de EÆ ook eene Tonslag-
terij en Pakhuis en verschillende personen een aantal 
woningen laten bouwen. De nieuwe bestrating van 1826 
heeft deze buurt ook veel verbeterd. 

De voorstad Camstraburen, aan de andere zijde van den 
E e s t r o o m , heeft door den aanbouw van verscheidene 
huizen, houtstekken enz. ook een nieuw voorkomen 
Terkregen. Door den Houtkooper j . ROMEIN zijn in 1840 
daar achter een Houtzaagmolen en verscheidene wonin
gen gesticht. In 1828 werd door Mej. de "Wed. G. HEÜ-
VELDOP hier eene boezelfabrijk, blaauwverwerij en ma
chinale wolspinnerij opgerigt, welke in 1836 werden over
gedragen aan H. en j . HEUVELDOP, die deze fabrijken 
naar het Zuid-Vliet overbragten, en toen deze panden be
zigden tot eene Pottebakkerij, welke in 1844 in eene 
Pannebakkerij is veranderd. 

Aan de achterzijde van deze buurt heeft de Heer rz. 
REYNDERS in 1837 eene verzameling van 10 woningen laten 
bouwen aan den straatweg, welke ons voorbij de schoone 
Stedelijke Begraafplaats leidt naar de westelijke buiten-
buurt , aan den Harlinger Straatweg, waar nagenoeg 
alle huizen nieuw opgebouwd of vernieuwd zijn, en 
waarbij in 1830 de Korenmolen: het Lam van den Hoek-
sterpoorts-dwinger aan het Marssumer-binnenpad is over
geplaatst. Het wandelpad langs deze buurt is in 1847 
verbreed, en door een nette beplanting zeer verfraaid. 
Verder is de zuidzijde der buitenstad weinig bebouwd. 

Hoe gunstig ook het aanzien dezer nieuwe huizen 
zij, wenschelijk is het echter, dat er bij de ver
dere bebouwing van de buitenwijken meer orde en regel
maat in de plaatsing van de huizen in acht genomen 
worde, ten einde de bebouwing van de buitenstad met 
die der binnenstad zooveel mogelijk in overeenstemming 
te brengen, en den welstand van het geheel te bevorderen. 
Niet minder wenschelijk is het, om, daar er mogelijk
heid bestaat, dat Leeuwarden in de toekomst op gelijke 
wijze in uitgebreidheid zal toenemen, als het in de 
laatste dertig jaren reeds toegenomen is, — om in tijds 
voorzorgen te nemen, dat de uitlegging van de stad niet 
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naar de willekeur of de gelegenheid van bijzondere per
sonen, maar naar een regelmatig plan tot stand kome. 

17. Algemeen Besluit. 

Wij hebben hiermede onze taak afgewerkt, en mogen 
het verhaal van den oorsprong, den aanwas en de traps
gewijze uitbreiding van deze Stad en van hare openbare 
Gebouwen en Inrigtingen in verschillende tijdperken, 
tot op den tegenwoordigen tijd, als voleindigd beschou
wen. De Allerhoogste zij gedankt, dat Hij het ons ver
gunde , dien zwaarwigtigen arbeid te mogen volbrengen! 
Nu, aan het slot van het geheel, terugziende op de afge
legde baan, valt het ons in 't oog, hoe vele kleine oorzaken 
vaak groote gevolgen hadden, en hoe, onder velerlei 
wisselingen, zich uit geringe beginselen soms belangrijke 
uitkomsten hebben ontwikkeld. In den schakel der 
dingen, hebben al de vermeide omstandigheden bijge
dragen , om de bebouwing, de geschiktheid en het sie
raad dezer stad, zoowel als het belang, het gemak en de ge
noegens harer inwoners te vermeerderen. Inzonderheid 
heeft de Stedelijke Overheid de middelen trachten te 
verschaffen, om de verstandelijke o.ntwikkeling, de zede
lijke vorming en de veiligheid harer burgers te bevor
deren, ten einde hen, naar gelang der vorderingen van 
de beschaving, al de voorregten en genoegens eener 
welgeordende Christelijke Maatschappij te doen smaken. 
Bij onze beschouwing mogten wij deze in elke eeuw 
zien toenemen, en ieder tijdvak bragt ons nader tot den 
stand, waarin wij deze stad thans mogen aanschouweu. 

Het is waar, niet elk tijdperk leverde even belangrijke 
voorvallen op; niet altijd was de vooruitgang even snel 
en merkbaar. Nogtans mogen wij niet onopgemerkt 
laten, dat wij in de gansche geschiedenis van den stof
felijken vorm dezer stad geene blijken hebben aangetrof
fen, dat zij ooit in eenig tijdperk door kwijning of terug
gang is verachterd, of dat tegenspoed den voortgang vau 
hare uitbreiding en verbetering heeft verhinderd. Zij 
is, wat niet aan alle steden des vaderlands te beurt 
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Viel, bestendig in grootte en welstand klimmende — in 
aanzien en bevolking toenemende gebleven. 

Lof en dank komt daarvoor toe aan den Aller
hoogste, wiens beschermende gunst deze veste bewaarde, 
en in krachten, vermogen en aanzien deed stijgen. Ook 
der vroegere en latere Stedelijke Overheid, die, als mid
delen in Zijne hand, tot de verbetering en verheffing 
van deze stad en hare nuttige instellingen mogten bij
dragen, en die hare pogingen ter bevordering van het 
algemeen nut aldus met de gunstige uitkomst beloond 
zagen, — worde onze dank en vereering daarvoor toege-
bragt. Op geene andere wijze kunnen wij die betoonen, dan 
door belangstelling in hetgeen zij goeds en grootsch ver-
rigtten, en door erkentenis van de waarde van hetgeen 
zij nuttigs tot stand bragten, al levert dit ook geene zoo 
gunstige uitkomsten op, als men had mogen verwach
ten. Dien heiligen pligt der nakomelingschap te vervul
len; deze gezindheden jegens onze Bestuurders te ver
wekken, en de dankbare ingenomenheid met onze woon
plaats te Versterken, —di t zijn tevens de hoofddoelingen, 
met welke dit werk is geschreven. Wanneer deszelfs inhoud 
in staat is, Om deze erkentelijke gevoelens aan te kweeken, 
en duurzaam levendig te houden, dan zullen de voorregten 
en genoegens, welke deze stad en hare inrigtingen ons 
aanbieden, in ons oog voorzeker meerdere waarde be
komen , en ieder burger in zijnen kring aansporen, om, 
naar zijn vermogen, bij te dragen tot bevordering van 
het algemeen welzijn, als de band, die alle opvolgende 
geslachten aan elkander verbindt. 



DERTIENDE HOOFDSTUK, 
BEVATTENDE TEN SL031E 

AFZONDERLIJKE GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVINGEN VAN 

EENIGE AANZIENLIJKE GEBOUWEN , GESTICHTEN , 

INBIGTINGEN ENZ. 

1. HET HOF DER STADHOUDERS YAW FRIESLAND , 

1HANS 

HET KONINKLIJK PALEIS. 

De eerbied, dien wij der grijze oudheid verschuldigd 
zijn, hecht zich bijzonder aan oude aanzienlijke gebou
wen. Die woningen van het voorgeslacht, waarover 
zoo vele eeuwen zijn heengegaan, vervullen ons met een 
stil ontzag, hetwelk te sterker wordt, wanneer zij een
maal het verblijf waren van personen, die, wegens de 
diensten, welke zij den Vaderlande hebben bewezen, 
in de gèschiedboeken een beroemden naam verwierven. 
Konden de grijze wanden spreken, wij zouden hen, die 
getuigen waren van hun huisselijk verkeer, van hunne 
vreugde en smart, gaarne velerlei herinneringen afvra
gen. Maar zij zwijgen voor ons, en het is reeds veel, 
wanneer de geschiedenis ons in eenige omtrekken den 
oorsprong, de veranderingen en de verschillende bewo
ners van die gebouwen kan mededeelen, het verder aan 
de verbeelding overlatende, om de tooneelen van hun 
bedrijvig huisselijk leven aan te vullen. Wij zullen al-
zoo in dit hoofdstuk de geschiedkundige herinneringen 
mededeelen, welke er aan eenige aanzienlijke vroegere en 
tegenwoordige gebouwen, gestichten en inrigtingen ver
bonden zijn. 

Het aanzienlijk gebouw, hetwelk thans, als Koninklijk 
Paleis, Leeuwarden versiert, behoorde in de vijftiende 
eeuw aan het geslacht ROLKAMA, en daarna aan GERUIT 

VAN Loo, van wien het overging op zijn zoon BOUDEWIJK 
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VAN Loo (*). Deze laatste, die de aanzienlijke betrek
kingen van Raad in den Hove, Koninklijk Rentmeester 
Generaal in Ftiesland en Grietman van het Bildt(fy 
bekleedde, en wien als zoodanig rijke inkomsten toe
vloeiden, besloot in 1564 dit ouderlijk huis geheel te 
doen vernieuwen. Hij deed dit, gelijk EMMIUS getuigt, 
met eene Vorstelijke weelde (§). Vandaar, dat hij in 
zijnen hoogen ouderdom van Gedeputeerde Staten van 
Friesland aanzoek ontving, om dat aanzienlijk gebouw 
aan de provincie te verkoopen, ten einde den Stadhou
der, Graaf WILLEM LODEWUK van Nassau, tot woning 
te verstrekken. 

Immers, het was den Staten nog niet gelukt, hunnen 
Stadhouder hier ter stede eenen hem waardigen zetel te 
bezorgen. Bij de komst van den Luitenant-Stadhouder 
BERNARD VAN MERODE, Heer van Rummen, in 1580, had 
deze Ayttahuis, op de Weaze, tot » zijn residentie" ge
kozen (4-), en ook zijn opvolger, boven genoemd, bewoonde 
het eenigen tijd, totdat hem den 15 April 1584 Cam-
minghahuis in de Groote Kerkstraat tot»behuisinge ofte 

(*) Omtrent het aanzienlijk geslacht VAN LOO zie men: VrieschChai-
terh. I 689, 727; WINSEMIUS, 293 ; SCHOTANUS, 359 ; VAN LEEDWEN, Batavia 

iîlustr. 1461a; Naamrolder Raden 's Hofs, 11,14; Wapenboek, 113, 89, 
96 en in de Blau; Stamboek, 265, aant. 176 enz. GERUIT VAN LOO ver
grootte in 1537 den tuin van zijn huis, door het aankoopen van een erf, 
vermeld in het Charterb. II 691; Beneficiaalh. 62. Vroeger, l edl . 203 
en 261,meende ik,dnt het éen gebouw was,dat achtereenvolgens door de 
DEKEMA'S en VAN LOO'S was bezeten; doch uit de Staatsresol. van 25 Maart 
1603 blijkt het zeker, dat Delemahuis tusschen dit gebouw en het 
Weeshuis stond. 

(†) In de laatste dezer drie betrekkingen, welke destijds schijnen 
bijeen behoord te hebben, wordt hij bij VAN SMINIA, Grietm. 315 twijfel
achtig voorgesteld; de zekerheid daarvan blijkt uit het Eerste Hofs Re-
eesboek van 1544—1569. Zie verder over hem in die betrekkingen: 
Chartb. I I I 423,431, 463, 917; IV 8 6 , 9 5 , 1 8 9 , 2 0 5 , 312,349,350; 
SCHOTANUS, 735, 834. 

(§) EMMIUS,, Desciiptio Fttsiao, 39. Hetjaar des bouwens bleek mij 
uit het Contract, door hem aangegaan met de Voogden van het St. An-
thonij-Gasthuis omtrent het overbouwen van hunnen uitgang nevens 
zijn huis. Ook wordt het jaartal 1565 nog gevonden boven in de boog 
binnen de Gasthuispooi t. 

(J.) Zie Ed ite Del, Weeke i i i ng 61, hl. 353. 
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»logemente" was aangewezen (*). Dan , de grootte en 
de stand van dat huis waren niet geëvenredigd aan den 
luister der vorstelijke waardigheid des Stadhouders. 
De poging der Sta ten, ter bekoming van een aanzien
lijker gebouw, gelukte: want op den 27 April 1587 
werd door BOUDEWIJN VAN LOO en zijne vrouw JACOBMINA 

VAN KERCKWERÜE hun huis , hof, schuur en alle toebe-
hooren voor de som van 12,000 Gld. aan Gedeputeerde 
Staten verkocht en overgedragen (†). In 1603 werd , 
op verlangen des Stadhouders , ook Dekemahuis, reeds 
sinds eenigen tijd door den Hofmeester van » Syn Genade" 
bewoond, door de Staten voor 8,895 Gld. van de ge
broeders RIENCK en ALBERT VAN DEKAMA aangekocht, ten 
einde met het Hof één geheel ui t te maken (§). 

Naar mate deze tak van het Huis van Nassau onder 
de opvolgende Stadhouders van Friesland in aanzien 
steeg en in talrijkheid toenam, werd het gebouw naar 
de toenemende behoeften van tijd tot tijd vertimmerd 
en verfraaid (.f.). Vooral in 1661 werd het met » exces-

(*) In de Resolutie (Chartb. IV 458) wordt het genoemd: «hetbuys 
uvan Tiete Kammingha," Deze was als Hopman in dienst des Konings 
van Spanje gebleven, en het heeft den schijn, alsof de Staten dáárom 
over zijn huis, als verbeurd verklaard goed, beschikten. Maar in het 
Chb. IV -494 lezen wij bijdathuis: »alwaerdevoorgaendeStadtholders 
» oeck altoes hebben geresideert." Dat moeten dan de Spaansche Stad
houders geweest zijn: want, behoorde het als zoodanig aan den Lande, 
waarom namen dan MERODE en WILLEK LODEWIJK niet dadelijk daarin hun 
intrek ; en waarom noemde men het nog toen: »het huys van Tiete Kam-
*mingha"? Zie over dezen laatsten: VA» REYD, Ned. Oorlogen, 157; 
Wapenboek, I 34; Stamboek, 75 en aant. 51. 

(†) Volgens den oorspronkelijk en bezegelden Koopbrief op perka
ment, berustende in het Provinciaal Archief. 

(§) Volgens Staatsresol. van 25 Maart 1603. In zoo even genoemden 
koopbrief werd reeds als naastleger ten westen opgegeven:»de huysinge 
»ende houinge van wylen Deckama." Vermoedelijk was dit toen Heer 
PIETER VAN DEKEMA, Ridder en Raad, overleden in 1568, na gehuwd te 
zijn niet cATHARiNA, de zuster van BOUDEWIJN VAK LOO, overleden in 1581. 
Uit de aangehaalde woorden schijnt te blijken , dat het huis toen ledig 
stond, waarom het vervolgens ten behoeve van's Vorsten Hofmeester 
werd gehuurd, en sedert de woning van den kastelein is gebleven. 

(.1) De bestanddeelen en het voorkomen van het gebouw met groot 
achterhuis en toren vallen zeer duidelijk in het oog op den Plattegrond 
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»sive kosten" verbeterd, waarna den Stadhouder in 
1687 jaarlijks eene bepaalde som van 10,000 Gld., ten 
Behoeve van het onderhoud der vorstelijke gebouwen, 
stallingen en tuin door de Staten werd toegelegd (*). 
Be goede verstandhouding toch, welke er bijna besten
dig tusschen de vorstelijke personen, de Staten des lands 
en de Regering der stad bestond, voorkwam steeds eiken 
wensch tot verbetering en versiering van het Hof (†). 
Blijkbaar bestond er bij de laatsten de zucht, om den 
Stadhouder, zijne familiebetrekkingen en hofgezin het 
bestendig of tijdelijk verblijf in deze stad zoo aangenaam 
mogelijk te maken. Prinses ALBERTINA AGNES, weduwe 
van Prins WILLEM FREDERIK, gaf daarvan een aange
naam getuigenis, toen zij in 1679, na het nederleggen 
van hare Voogdijschap naar Duitschland vertrekkende, 
bij een vriendelijken brief den Magistraat te kennen gaf, 
dat deze stad haar steeds eene goede en aangename 
woonplaats was geweest, welke zij zich immer met ge
voelens van liefde en toegenegenheid zou herinneren. 

Ook door het afstaan van stedelijken grond tot eenen 
lusthof (den Prinsentuin) en tot Grafkelders in de Groote 
Kerk, had de Regering daartoe het hare bijgedragen, 
en de Staten verzuimden mede geene gelegenheid, om 
de Vorsten genoegen te geven. Reeds in 1607 hadden 
zij het Wagenhuis, naast »syn Genade stal" in de Groote 
Kerkstraat, doen herbouwen; doch van 1679 tot 1682 

van 1603, PI. V, alsmede op dien van 1664, PI. VII. Een gedeelte van 
den voorgevel en den ringmuur met poorten vóór het plein zijn afgebeeld 
op de laatste platen van de in het koper gebragte Begrafenistreinen 
van Graq/"wiLLEHLODEWiJK in 1620 en van Prins wuiEMPREDERiKin 1664. 

(*) Charterboeh,ll 124. Resolutie van 5 April, 
(†) Toen ik in 1837 het genoegen had, in het Rijks-Archief en in 

het Huis-Archief des Konings te 's Eage het oorspronkelijke Archief der 
Friesche Stadhouders op te sporen (ziedeswege de Vrije Fries, II 18), 
vond ik daarin ook vele stukken betrekkelijk de huishoudelijke belan
gen dier Vorsten, lijsten hunner boeken en meubelen, inventarissen 
hunner nalatenschappen enz. Uit een stuk van 1633 bleek mij , dat het 
Hof toenmaals uit 37 vertrekken bestond, en dat het getal Schilderijen, 
zoo groote als kleine, toen reeds niet minder dan 288 beliep. Later is 
dit getal nog veel vermeerderd. 
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werd die s ta l , ook in de Doelestraat, vern ieuwd, aan
zienlijk vergroot en eene Rijdschool daarbij aangebouwd (*). 

Gelijktijdig hadden Prins HENDRIK CASIMIR I I , de Sta
ten en den Magistraat een plan in overweging genomen, 
om de gracht voor het Hof te overwelven, en om diù 
plein met den tuin achter he t Raadhuis tot eene wan-
delplaats te bestemmen. Dan , dit plan werd in zooverre 
gewijzigd, dat in 1688 en 1689 de gracht overkruind 
werd , en e r , in plaats van de in 1633 daarover ge
bouwde Corps de garde, tegenover het Hof eene groote 
Hoofdwacht, wier gevel op acht kolommen rus t t e , ten 
behoeve der vorstelijke garde en der garnizoenswacht 
werd gebouwd, welk plein en gebouw het aanzien der 
stadhouderlijke residentie niet weinig verhoogde. 

Het is niet bekend , dat het Hof vervolgens eene 
andere belangrijke verandering onderging, dan in den 
ja re 1734 , toen Prins WILLEM CAREL HENDRIK FRISO, 

ten behoeve zijner aanstaande echtverbindtenis met ANNA, 
Kroonprinses van Groot-Brittanje, alles t racht te aan te 
wenden , wa t strekken kon tot verbeter ing, uitbreiding 
en verfraaijing van zijn Hof, ten einde daardoor tevens 
een blijk te geven van zijne prijsstelling op de eer en 
den luister van dit hoog aanzienlijk huwelijk. Die ui t 
breiding bestond in het bouwen van een zeer lang ge
bouw in den tu in , in welks middelste gedeelte eene 
prachtige Danszaal werd gemaakt , ter westzijde waarvan 
eene Hofkapel of Engelsche k e r k , ten behoeve der hui 
selijke godsdienst-oefeningen van de Pr inses , werd ver
ordend; terwijl dit gebouw ter oostzijde aan he t Hof 
werd verbonden door een middelpand, hetwelk de Hof-
apotheek en eene Badkamer bevatte. Eene fraaije be
timmering, keurige behangsels, schilderijen, standbeelden 
enz. gaven dit nieuwe gedeelte een koninklijk aanzien, 

(*) In 1684 kwamen deze nieuwe stallen en wagenhuizen zeer te 
stade, bij gelegenheid, dat het Friesche Hof een bezoek ontving van ver
scheidene Duitsche vorstelijke personen, van de Hoven van Jnhaît, 
JVassau, Simmeren enz., die met een trein van 40 a 50 koetsen te Leeu
warden plegtig werden ingehaald. Zie over de Manége bl. 151hiervoor-



3 0 0 GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING VAN LEEUWARDEN. 

ten einde der Vorstin eenige vergoeding aan te bieden 
voor de prachtige koninklijke verblijven, welke zij had 
verlaten (*). 

Zeker heeft dit Hof nooit grootere uitgebreidheid en 
luisterrijker aanzien en stoffering bezeten, dan gedurende 
de dertien jaren, dat het door Prins WILLEM en Prinses 
ANNA met hunne grootsche hofhouding werd bewoond. 
Zijne verheffing tot Algemeen Stadhouder en de vesti
ging van zijn verblijf te 's Gravenhage was alzoo voor 
deze provincie in het algemeen en voor deze stad in het 
bijzonder een groot verlies. Sedert 1747 stond het ge
bouw nu ledig, en maakte Prins WILLEM V alleen in 
de jaren 1773, 1777 en 1701, bij het bezoeken van 
deze stad, daarvan slechts kortstondig gebruik. Hij liet 
echter dit stamhuis van zijn geslacht bestendig met zorg 
onderhouden, en het in 1790 uitwendig zelfs aanzienlijk 
herstellen. Maar toen reeds broeide het onweder, dat 
eerlang met geweld over zijn hoofd losbarstte. Bij de 
omwenteling van 1795 was een der eerste besluiten van 
de Provisioneele Representanten van het volk van Fries
land, dat Prins WILLEM V vervallen verklaard werd van 
al de waardigheden, welke aan het Erfstadhouderschap 
waren verbonden, met belofte evenwel, dat voor zijne 
goederen en bezittingen in dit gewest zou worden 
zorggedragen (†). Door den ijver van den Sequestor van 
de vorstelijke goederen T. JOHA is vooral de belangrijke 
verzameling schilderijen, of groote afbeeldsels van de 
Friesche Stadhouders en andere Vorsten uit het Huis 
van Nassau enz. bewaard gebleven, dewijl, op zijn 
verzoek, de schilder w. B. VAN DER KOOI eenige stuk
ken, in kisten gepakt, naar zijn ouderlijk huis te Au-

(*) Eene uitvoerige beschrijving van de inrigting en de verschillende 
vertrekken van het gansche gebouw, met derzelver bestemming, meu
belen, schilderijen, sieraden enz. wordt gevonden in het tweede deel 
van den Tegenwoordige Staat van Friesland, bl. 97, waarheen wij 
verwijzen, om niet te uitvoerig te worden. Ook de twee huizen ter oost
zijde van het gebouw waren toen ten dienste van het talrijk hofgezin in 
«ebruik. 

(†) Verzaameling tan Placaaten, I 14, den 20 Februarij 1795. 
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gustinusga zond, waar zij gedurende vier jaren zijn be
waard geworden; terwijl hij de overige grootere stuk
ken met een houten beschot liet overdekken. 

Intusschen werden al de meubelen en goederen van 
het Hof openbaar verkocht, en bekwamen de verschil
lende deelen van het nu ontledigde gebouw onderschei-
deue bestemmingen naar de behoeften van dien tijd. 
Allereerst werd het betrokken tot een verblijf voor de 
Fransche Generaals, die hierin tevens plaats vonden voor 
hunne bureaux en magazijnen van kleeding en levens
middelen. Naardien de gebouwen van het Nieuwe Stads-
Weeshuis en der Latijnsche School tot Militair gebruik 
ingeruimd waren, werden de lokalen van het Hof tot 
huisvesting van 112 Stads Weezen en tot drie Latijnsche 
Scholen ingerigt. De groote Danszaal verkreeg de be
stemming van een Hospitaal, terwijl de kelders dienden 
tot bewaarplaatsen van 150 gevangenen. Dit werd er 
toen van het Vorstelijk Hof der Friesche Stadhouders! 

Na den vrede van Amiens in 1802 keerde echter de 
vroegere orde meer en meer terug, en werd het gebouw 
ontledigd. Nu besloot het Departementaal Bestuur het 
Hof te verkoopen, waartoe de Thesaurier-Generaal en 
Raden der Financien van de Bataafsehe Republiek mag-
tiging verleenden. Met de woning van den kastelein 
aan de westzijde werd het gebouw in vier perceelen 
geveild; terwijl de groote Prinse-stallen in de Doele-
straat, de eene voor 21 en de andere voor 14 paarden, 
benevens het koetshuis, het vijfde en zesde perceel uit
maakten. De verkooping werd in de groote Danszaal 
van het Hof gehouden. Op den 12 November 1804 
werd de Heer PIETER CATS voor de som van 42,000 Gld. 
eigenaar van het Hof, of van de vier eerste perceelen. 
Voornemens zijnde, het gebouw zelf te bewonen, liet 
hij de Danszaal met de Engelsche kerk en de Badkamer 
daar achter afbreken, en vormde hij het plan, om het 
huis fraai te verbouwen. Weldra echter veranderde hij 
van besluit; liet in 1806 op de smalle zijde der Nieu
westad een geheel nieuw en grootsch huis bouwen (F, 30), 
en verkocht in 1807 het overgeblevene hoofdgebouw van 
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he t Hof in twee gedeelten; namelijk den oostelijken vleu
gel met de helft van het middenpand aan den Heer 
M. c. w. Baron DU TOUR YAN BELLINCHAVE, en het overige 

gedeelte met de kasteleinswoning en bijna den gansehen 
tu in aan den Heer Mr. BERNH. BUMA. Op zulk eene 
wijze werd het gebouw vervolgens gedurende negen ja 
ren bewoond , en vooral het laatste gedeelte intusschen 
belangrijk vertimmerd. 

Toen , na de herstelling van Nederland, de Souve-
reine Vorst en Vorstin den 10 October 1814 Leeuwar
den weder voor het eerst bezochten, en hun door den 
Heer BUMA, als President-Burgemeester, in dit gebouw 
huisvesting werd aangeboden, griefde het hen , den ou
den zetel hunner stamouders in he t bezit van bijzondere 
personen- en verdeeld bewoond te zien. Met de meeste 
belangstelling verzochten zij derhalve den Heer Gouver
neur , Jhr . i. ÆBINGA VAK HÜMALDA, om pogingen aan te 
wenden , ten einde het gebouw Toor hen aan te koopen, 
opdat he t aan zijne vroegere bestemming, als zetel van 
het Huis van Oranje in deze s tad , mogt worden her
geven. Aan dit natuurlijk verlangen werd gehoor ge
geven , en werden beide gedeelten van het gebouw voor 
de som van 52,000 Gld. gekocht, waarna het in 1816 
ver t immerd- , en tot een tijdelijk verblijf van de Konink
lijke familie ingerigt werd (*). Sedert dien tijd werd 
he t als zoodanig door Koning WILLEM I en WILLEM I I 
bij het bezoeken van deze stad gebruikt. — Hoe weinig 
luister dit gebouw, als Koninklijk Paleis , zoowel ui t-
als inwendig, ook moge bez i t ten , altijd zal het dezer 
stad tot een waardig gedenkteeken verstrekken van des-
zelfs vroegere bewoners , de vereerde Stadhouders van 
Friesland, aan wier wijs bestuur deze provincie veel is 
verschuldigd, en aan wier dapperheid en beleid het 

(*) Voor het tweede gedeelte, waaraan grootekosten van vertim
mering besteed waren, werd den Heer BUMA door den Koning eene som 
van 34,000 Gld. voldaan, als het bedrag der gezamenlijke kosten van 
aankoop en verbouwing. — De vroegere kasteleinswoning was in 1811 
en 1812 in een stalling en koetshuis veranderd, doch werd in 1825 we
der tot eene nette woning voor den Conciërge van het Hof verbouwd. 
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vaderland mede voor een groot deel zijnen roem en zijn 
behoud te danken heeft. De kostbare verzameling Schil
derijen, nog op dit Hof aanwezig, welke de beeldtenis-
sen dier Stadhouders voorstellen, moge lang strekken, 
om die eervolle herinneringen levendig te houden. 

2 . HET OUD-PRINSESSE-HOF. 

Sedert Prinses MARIA LOTJISA, weduwe van Prins JOHAN 

WILLEM FHISO , als Voogdes over haren zoon Prins WILLEM 

CAREL HENDRIK FRiso, te zijnen behoeve in 1731 
afstand had gedaan van het stadhouderlijk bewind en 
van het vorstelijk Hof, vestigde zij hare woning in een 
aanzienlijk gebouw aan de noordzijde van het westelijk 
gedeelte der Groote Kerkstraat. Dit gebouw was oor
spronkelijk eene stins van het adellijk geslacht PAPINGA 

of PAPEMA, in welks bezit het was in den jare 1484, 
toen de nieuwe Stadsgracht van Leeuwarden gegraven 
werd door een hier achter gelegen stuk lands, de Pa-
pingafenne geheeten (*). Het sterke steenen huis, uit 
drie achterwaarts gebouwde panden bestaande, met toren, 
plein en ringmuur daar vódr, droeg den naam van Pa-
pingastins, en was zelfs zoo aanzienlijk, dat de eigenaar, 
voor zich en zijn geslacht, binnen het gebouw eene ei
gene kapel bezat, welke door een afzonderlijken Priester 
en een Kapelaan bediend werd. Vreemd is het, dat er 
van dit huis en deszelfs bewoners in de geschiedenis 
zoo weinig melding wordt gemaakt. In 1580 schijnt het 
in het bezit geweest te zijn van de familie CANTER. Na 
verloop van eenige jaren kwam het in eigendom van het 
vermaarde geslacht LIATJCKAMA, te Seæbierum gevestigd (†), 

(*) Zie de overeenkomst deswege en de verdere vermelding van dit 
gebouw en deszelfs bezitters in het Eerste Deel van dit werk, bl.-42, 
64, 85, 201, 373 en 374. 

(†) Het uitwendig voorkomen van het gebouw, in 1600, is duidelijk 
afgebeeld op den Plattegrond van SEBIS, PI. V, hoewel het daarop den 
schijn heeft, alsof ieder der drie panden reeds afzonderlijk bewoond 
werd. De kaart van 1684, PI. VII, op kleinere schaal, is in dit opzigt 
minder naauwkeurig. 
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Als zoodanig vonden wij in 1644 JULIANA VAN LIAUC-

KAMA, weduwe van EVERHARD VAN PIPENPOI, Ridder en 
Heer van Merchten, en hare zuster CATHARINA, gehuwd 
aan THEODOOR VAN DER LAEN, Ridder en Heer van Scrick, 
genoemd als eigenaren en bewoners van dit gebouw, 
hetwelk destijds Liauckamahuis werd genoemd. 

Na haar overlijden werd he t , ui t verschillende deelen 
zarnengestelde, gebouw bij gedeelten aan anderen over
gedragen. De Heer VAN DER LAEN bleef vooreerst het 
westelijke gedeelte bewonen , doch verkocht dit eerlang 
aan de familie VAN GLINSTRA. Het hoofdgebouw werd 
het eigendom van het geslacht VAN ATLVA , en de ooste
lijke vleugel van DAMAS VAN LOO. Bij den dood van 
dezen kwam dit gedeelte in het bezit van den grooten 
staatsman, den Ambassadeur WILLEM VAN HAREN, Griet
man van het Bildt en Rentmeester der Domeinen van 
Friesland, die het in 1708 liet erven door zijns broe
ders zoon WILLEM VAN HAREN, Grietman van West-stel
lingwerf. Deze had tot zoon ADAM ERNST, Grietman 
van het Bildt, den vader van de beroemde staatsman
nen en dichters WILLEM en ONNO ZWIER VAN HAREN, die 

vermoedelijk in dit huis het eerste daglicht hebben aan
schouwd. Dewijl he t hun grootvader zeker zal bekend 
geweest zijn, dat zijne vrouw, RIXT VAN ANDRÉE, bij haar 
testament aan haren oudsten kleinzoon WILLEM onder 
anderen twee huizen bij de Pu t alhier had toegedacht (*), 
zal h i j , die de geldelijke belangen der familie zoo ijverig 
behar t igde, er te geieeder toe overgegaan zijn, om dit 
huis te verkoopen, toen zich daartoe eene geschikte 
gelegenheid opdeed. 

Prinses MARIA LOTJISA toch zocht eene woning over
eenkomstig haren r ang , welke zij met hare hofhouding 

(*) Zie HALBERTSMA, Fragmenten over het geslacht der van Harens, 
75. Die twee huizen bij de Put, de naaste aan het Groot Kerkhof, zijn 
vroeger bewoond door onderscheidene aanzienlijke geslachten, alsHA-
BiHXMA, BDRMAKiA en laatstelijk door de waardige weduwe van o. z. VAK 
HAREK , SA.R-1. ALEYDE ^ AS HULS , door zijne eervolle vermelding in de 6?ew-
zen, 23 ' Zang, vereeuwigd. Dat hoekhuis werd later Kazerne, en is in 
1829 tot eeneStads-TusschenschooI herbouwd. Ziebl. 192, 227 hiervoor. 
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zou kunnen be t rekken , wanneer haar zoon, bij zijne 
meerderjarigheid, in 1731 het Stadhouderlijk Hof alléén 
zou moeten bewonen. Tot dit einde kocht zij voor en 
in 1728 van de Heeren VAN GLINSTRA , VAN-AYLVA en 
VAN HAREN de drie gedeelten van he t g e b o u w , dat nu 
weder een geheel zou uitmaken. Hierna liet zij h e t , 
zoowel van buiten als van binnen, verbouwen, en naar 
haren smaak vorstelijk betimmeren en stofferen, zoodat 
vele sieraden van het gebouw, als zijden, damasten en 
tapijten behangsels en borduurwerk , alsmede fraai be
schot-, schilder- en plafoneerwerk, vooral in de net te 
huiskapel der Pr inses , nog langer" dan eene eeuw de 
blijken van vorstelijke pracht vertoonden (*). 

Na het nederleggen van hare voogdijschap en eene 
reis naar Kassei, betrok de Vorstin dit vernieuwde ge
bouw. Evenwel scheen zij voor haar hofgezin meerdere 
ruimte noodig te hebben : want ook de naastgelegene 
huizen, ter west- en oostzijde tot aan de Prinse-stallen, 
werden door haar aangekocht. Bovendien maakte zij 
ook gebruik van het daar tegenover gelegene breede 
huis (thans de Fransche Kostschool), hetwelk eertijds 
in het bezit was van het geslacht AEBINGA, en later 
door het Huis van Nassau was aangekocht. Het was 
de woning , welke de twee Prinsessen, ALBERTINA AGNES 

van Oranje, weduwe van Prins WILLEM FREDERIK van 
Nassau, en AMELIA van Anhalt, weduwe van Prins 
HENDRIK CASiMiR I I , op gelijke wijze be t rokken , de eerste 
toen haar zoon, laatst genoemd, in 1679 , en de tweede , 
toen haar zoon Prins JOHAN WILLEM FRISO , in 1707 , 
bij hunne meerderj arigheid, zelve het stadhouderlijk be
wind aanvaardden. Ook dit huis werd n u door Prinses 
MARIA LOüisA tot eene woning voor de leden harer hof
houding ingerigt (†), 

(*) Eene afbeelding van den gevel, plein, toren en vleugels van het 
gebouw komt voor in het 2e dl. van den Tegenw, Staut van Friesland. 

(†) Later is dit huis door de Heeren FABER, VAR BOELEKS en anderen 
bewoond, door Jhr. WAITBERT DE PUISEAU tot kostschool ingerigt, in 1828 
door de Stad gekocht, en in 1846 door het tegenwoordige stedelijke 
gebouw vervangen. Zie bl, 225 hier voor. 

I I , 20 
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Gedurende de oyerige 34 jaren van haren weduwhj-
ken staat bleef de waardige Vorstin dit Prinsesse-hof 
bewonen. Door een veeljarig verblijf gevoelde zij zich 
aan Friesland en Leeuwarden zoo naauw verbonden, 
dat zij , bij de verheffing van haren zoon tot Algemeenen 
Stadhouder, hem niet naar 's Hage volgde. Na den dood 
van diens weduwe, Prinses ANNA, aanvaardde zij zelfs 
andermaal het Stadhouderschap over Friesland, als toe
ziende Voogdes over haren kleinzoon Prins WILLEM V, 
en vervulde die gewigtige taak nog zes jaren met zoo 
veel wijsheid en beleid, dat de Staten van dit gewest 
haar een middel in Gods hand noemden, ter bevorde
ring van de welvaart dezer provincie. Den 9 April 1765 
stierf zij, om strijd geroemd wegens hare christelijke 
braafheid, lijdzaamheid en onbekrompene weldadigheid, 
waarvan Leeuwardens ingezetenen zoo vele sprekende 
bewijzen hadden ontvangen, dat hare eervolle nage
dachtenis nog onder ons blijft voortleven. 

Onder al de menigvuldige bepalingen van haar testa
ment was echter geene betrekkelijk dit gebouw. Den 
bezorger van hare nalatenschap, den Hertog van Bruns-
wijk-Wolffenhuttel, kwam het daarom het meest geschikt 
voor, dit Hof niet in zijn geheel te verkoopen, maar 
bij gedeelten, zoo als het te voren was bewoond geweest. 
Mr. EELCO VAN HAERSMA werd den 17 December 1765 
kooper van het hoofdgebouw met tuin, stalling en koets
huis, benevens de zijden en damasten glasgordijnen, 
schilderijen en losse meubelen voor eene som van slechts 
9,332 Gld. In 1783 droeg hij het (zonder gemelde losse 
goederen) voor 15,000 Gld. over aan den Raadsheer 
H. ü. HüBER, door wiens familie het in 1805 werd ver
kocht aan Dr. J. W. QUÆSTIÜS. Gedurende 22 jaren werd 
het door dezen geleerden Genees-, Heel- en Natuurkun
dige bewoond, en bevatten de boventrekken destijds dat 
voortreffelijke Kabinet van Heel-, Natuur- en Oudheid
kundige Zeldzaamheden, hetwelk onder de partikuliere 
verzamelingen in ons vaderland roem had verworven, 
en dat, met zijne fraaije Bibliotheek, in April 1828 in 
dit huis openlijk is verkocht. Sedert dat jaar werd het 
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in huur bewoond door den Heer R. H. S. G. J. VAN BUR-
MASIA Baron RENGERS, lid der Gedeputeerde Staten van 
Friesland en Agent van den Algemeenen Rijks Kassier, 
die, in 1839 daarvan eigenaar geworden zijnde, daar
aan, zoowel uit- als inwendig, eenige noodzakelijke 
veranderingen heeft aangebragt, zonder evenwel al de 
kenmerken te doen verloren gaan, welke den nazaat 
aan de vroegere vorstelijke bewoonster kunnen herinneren. 

8 , DE STADS- OF FRIHSECTUIir. 

De stad Leeuwarden bezit binnen hare vesten in den 
Prinsentuin eene zoo schoone als aangename gelegenheid 
tot uitspanning en openbaar vermaak, dat de ingeno
menheid met deze lommerrijke plek, gevoegd bij de ge
schiedkundige herinneringen aan de vorstelijke personen 
uit het Stamhuis van het tegenwoordig Koninklijk Ge
slacht, aan wie zij haar ontstaan verschuldigd is, waar
borgen zijn voor eene duurzame belangstelling in de ge
schiedenis van haren oorsprong, uitbreiding en verfraai-
jing, welke wij thans willen mededeelen. 

Smaak voor bloemen, beplantingen en lusthoven ken
merkte in ons vaderland bij uitnemendheid het midden 
der 17e eeuw, en had in Holland en andere provinciën 
tot het aanleggen van onderscheidene buitenverblijven 
en plantsoenen aanleiding gegeven. Die zucht bezielde 
ook Graaf WIXLEM FREDERIK van Nassau, sedert 1640 
Stadhouder van Friesland. Bij den aanblik des vredes, 
toen het vaderland zijn dapperen arm niet meer scheen 
noodig te hebben, verlangde hij een grooter Lusthof te 
bezitten, dan waartoe de tuin achter het Stadhouderlijk 
Hof ruimte aanbood. De binnenruimte van den Noor
der- of Doele-dwinger, welke sedert de nieuwe verster
king van de stad ongebruikt was gebleven, scheen daar
toe eene zeer geschikte gelegenheid binnen de stad aan 
te bieden. Hij gaf dieiisvolgens zijn verlangen aan de 
Stedelijke Regering te kennen. Deze was te wel over
tuigd van het belang der vorstelijke residentie in deze 

20* 
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stad, en van de voordeelen, welke de ingezetenen daar
van genoten, dan dat zij zich niet wederkeerigbeijverd 
zou hebben, om den Graaf zijn verblijf hier ter stede 
zoo aangenaam mogelijk te maken. Zij nam zelfs vol
gaarne deze gelegenheid waar, om hem daarvan een 
bewijs te geven: want zonder eenigen tegenstand of 
voorwaarde werd, bij Resolutie van den 25 Februarij 
1648, aan »Syn Exeltie

 WILHELM FREDERICH, Graue toe 
»Nassau, Stadhouder en Captein Generaal van Fries-
»landt etc. geaccordeert, het gebruik van de leedige 
»plaets, gelegen in de Doeledwinger, tot op 18 a 20 
» voeten nae aen de achtergevels van de camers, staende 
» op de noordsyde van de Doeleoosterstraet (Groeneweg), 
» volgens d afpalinge rede gedaen ; om die selue rontsom 
» te mogen afstecken, het staket te stellen op de cruyn 
»van de Stadts wall, twaelf voeten van de binnenkant 
»af na de borstweringe: omme die selue plaets by Syn 
»Exel t ie tot een Lusthoff, ofte andersins, na welbeha-
»gen van Syn Exeltie, geimployeert te worden." 

Onder het bestuur van den Hof-Architekt werd deze 
plek nu omheind en beplant, en in den hoek des dwin
gers eene tuinmanswoning gebouwd; terwijl de Regering 
zorgde voor de beplanting van den wal, ter beschutting 
van het jeugdig plantsoen. 

Ten gevolge van het overlijden van Prins WILLEM I I 
zag de Graaf zich eerlang, ook als Stadhouder van Gronin
gen en Drenthe, in zijne vaderlijke waardigheden hersteld. 
Tot dusverre hadden veelvuldige omstandigheden, en 
vooral onrustige krijgsbedrijven, het hem niet vergund, 
het huisselijk en echtelijk geluk te smaken. Thans 
echter, na zulk eene vermeerdering van aanzien en in
komsten, was hij, hoewel reeds veertig jaren oud, daar
toe meer dan ooit genegen. Zijne keuze viel op Prin
ses ALBERTiNA AGUES, de beminnelijke dochter van Prins 
FREDERiK HEHDRiK. Bij al hare gaven bezat zij ook smaak 
voor de schoonheden van natuur en kunst, haar, even 
als hare oudere en jongere zusters, ingeplant door eene 
voortreffelijke moeder als AMELIA van Solms, de smaak
volle stichteres van het beroemde kunstjuweel van 
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's Gravenhage, het Huis ten Bosch (*). Ben 2 Mei 1652 
in het heerlijk gelegene Kleef getrouwd, scheen de ver
wisseling van dat oord en van de schoone Hofstad met 
het eenvoudige Leeuwarden voor de jeugdige Prinses 
eene wezenlijke opoffering te zullen zijn. Het was 
dáárom, dat de Graaf zijnen nieuw aangelegden lusthof 
wilde vergrooten en verfraaijen, ten einde ook daarin 
zijner Gemalin eenige vergoeding voor het verlatene aan 
te bieden (†). 

Ook nu betoonde de Stedelijke Overheid zich bereid
willig, om aan het verzoek van den Stadhouder te vol
doen, door hem in Februari] 1652 eerst nog een ge
deelte gronds aan de oostzijde, en daarna ook eene plek 
aan de westzijde ten gebruike toe te staan, ten einde 
tot vergrooting van den hof te strekken (§). In dat 

(*) Gelijk Prinses ALBERTTWA later de stichteres werd van het Oranje
woud, zoo heeft ook hare oudere zuster, LOUISA HEWRIETTA, gehuwd aan 
IREDERIK WILLEM , Keurvorst van Brandenburg, het Lusthuis Oranien-

burg, -4 mijlen ten noorden van Berlijn, en hare jongere zuster, HEHRI-
ETTA CATHARINA, getrouwd met JOHAN GEORa I I , Vorst van Anhalt-Bes-
sau, het Landgoed Oranienbaum, 2 mijlen van Dessau, doen aanleg
gen. Zie BüscHisG, Nieuwe Geographie, verm. door BACHIEKE, IV 1368. 

(†) In het Bijks-Archief en in het Huis-Archief des Konîngs heb ik 
in verscheidene stukken bewijzen gevonden, dat er in 1652 en 1653 vele 
boomen en gewassen uit Frankrijk en elders herwaarts zijn gevoerd. 
Zoo verzocht onder anderen de Stadhouder den 6/16 Mei 1652 uit Kleef 
aan »de gheene, die tot Lille (Ryssel) commanderen, alsmede aan alle 
B Commisen en Tollenaers in Holland, om zijnen Helbardier DIRK JÜRIENS 
J met het proviandschip van zijn jacht, en met 12 Oranieboomen, neffens 
oeen halff dousyn jassemineboomen franc, vry ende ongehindert naer 
^Friesland te laten passeren." Den 5 Junij 1653 verzochthij even zoo 
vrijgeleide voor » 12 cleine Oranieboomkens, die tot Antwerpen zijn ge-
»kocht voor onze hoffhoudinge in Frieslant." 

(§) Dit westelijk gedeelte van den tuin , ten noorden van den hof 
van den Schutters-Doelen, was reeds in 1604 aan Graaf WILLEM LODEWIJK 

ten gebruike gegeven tot eene»Ren- en Picqueurplaetze," ten behoeve 
waarvan er toen een noodstal en in 1615 eene smidse werd opgeslagen, 
terwijl deze ruimte, zoo nabij de vorstelijke stallen en Manége, in 1623 
met een muur werd omgeven. Misschien hadden er toen tusschen 's Gra
ven Edelen in dit renperk Kampen of Tournooîspelen plaats, waarvan 
de naam van Tournooivetd zelfs nog aan deze, thans gedeeltelijk be
bouwde , plek eigen is. Vroeger was zij als een afzonderlijk gedeelte 
met hekwerk van den eigenlijken tuin afgeschoten. 
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oostelijk gedeelte werd nu, even als midden inden tuin, 
een langwerpig vierkante vischvijver gegraven, en het 
geheel met geboomte en heesters beplant, en met perken 
en paden naar den toenmaligen smaak aangelegd, zoo
dat deze hof een vorstelijk aanzien verkreeg, geschikt 
om den kieschen smaak der jeugdige Prinses te beha
gen (*). 

Slechts twaalf jaren mogt deze lusthof Prins WIIXEM 

FREDERIK en zijne Gemalin rust en verademing aanbie
den. Reeds den 21 October 1664 overleed hij aan de 
gevaarlijke wonde, welke hij, door het onverwacht los-
branden van een pistool, zich zelven ongelukkig had 
toegebragt. Prinses ALBERTINA mogt nog ruim dertig 
jaren langer én in dezen tuin én in het door haar ge
stichte Oranjewoud de schoonheden der natuur smaken. 
Gelijke zucht bezielde ook haar zoon, Prins HENDRIK 

CASÏMIR. I I , de opvolger in de waardigheden zijns va
ders, die zoo groote zorg voor dezen ouderlijken hof 
betoonde, dat hij aan de vergrooting en verfraaijing van 
denzelven veel te kost legde. Aan de oostzijde van 
den tuin, tusschen den ingang en den Jakobijner-dwin-
ger, waren er eenige erven gronds ledig blijven liggen, 
welke den Stadhouder zeer geschikt voorkwamen, om 
bij den hof getrokken- en tot een moes- of keukentuin 
aangelegd te worden. In het voorjaar van 1691 ver
zocht en verkreeg hij daartoe toestemming van den Ma
gistraat. Dan, naauwelijks was deze plek tot het voor
genomen gebruik beplant, of nieuwe plannen wekten 
nieuwe begeerten op. De Prins had namelijk aan deze 
zijde van den tuin tegen den stadswal eene zoogenaamde 
Oranjerie, of bewaarplaats van bloemen en planten (het 
tegenwoordige Wijnhuis), alsmede in den nieuwen moes
tuin eene trekkast laten bouwen. Daar nu de vroeger 
vermelde woning van den tuinman hiervan te ver was 
afgelegen, kwam het hem wenschelijk voor, die te ver-

(*) De toenmalige vorm van den tuin is zigtbaar op den Plattegrond 
^ n l 6 6 5 , PI. VIT. 
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plaatsen tot nevens den ingang van den hof. Hiertoe 
werd hem door het Stadsbestuur in 1692 op nieuw eeni-
gen grond toegestaan, waarna op deze plek eene hove
nier swoning en in plaats van de vroegere, in den hoek 
of het hoofdpunt van den hof, een Zomerhuis werd 
gebouwd, welks gevel op eene zuilengalerij kwam te 
rusten, en welk gebouw tot voor weinige jaren de hoofd
versiering van dezen tuin is geweest. 

Deze verblijfplaats en andere verbeteringen bevorder
den zeer de geschiktheid van dezen lusthof voor deszelfs 
bestemming , om hem en zijner Gemalin AMELIA , Vorstinne 
van Anhalt met hunne acht kinderen die genoegens 
aan te bieden, welke hij, uithoofde van den zwakken 
toestand zijner gezondheid, genoodzaakt was, nu bijna 
bestendig in den huisselijken kring te zoeken. Want 
sedert hij, na de verheffing van Prins WILLEM I I I tot 
Koning van Engeland, door de Algemeene Staten tot 
Generaal-Veldmaarschalk over de legers van den staat 
was benoemd, had hij zijne verzwakte gezondheid niet 
ontzien, om de belangen des vaderlands in de veldsla
gen van Fleury, Steenkerken en Landen met Nassausche 
dapperheid te behartigen. Na den winter van 1695 
streelde hij zich met de hoop, dat het genot van de 
lentelucht en van de natuur in den geliefkoosden hof 
niet weinig tot zijne herstelling zouden bijdragen. Dat 
genot wilde hij nog verhoogen, door de laatste hand te 
leggen aan de verbeteringen en versieringen, welke hij 
aan die ouderlijke plek met zooveel zorg had toegebragt. 
Tot dit einde verzocht hij den Magistraat, om hem aarde 
te verleenen, ten einde den oostelijken vijver te dem
pen, en om eenige voeten gronds van en op den wal , 
opdat er een pad en lanen rondom de Tournooibaan 
aangelegd-, en de uitgestrektheid eu afwisseling der wan-
delplaatsen bevorderd konden worden. Volgaarne vol
deed de Regering den 13 Maart 1696 aan zijne begeerte. 
Het was ook de laatste gunst, welke zij den vereerden 
Stadhouder kon bewijzen, dewijl hij reeds twee dagen 
daarna, in 39jarigen ouderdom, overleed, en alzoo de 
volbrenging van zijne voornemens niet mogt beleven. 
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De zoon had alzoo waardiglijk voortgezet, hetgeen de 
vader had begonnen, en was deze p lek , welke voor 
vijftig jaren nog eene ledige ruimte vertoonde, door 
beider smaakvolle zorg in een Lusthof herschapen, in 
de lommer van wiens geboomte he t toenmalige en de 
volgende vorstelijke geslachten ui t het Huis van Nassau 
rust na de vermoeijenissen van den krijg, en verpoozing 
na de zorgen van het staatsbestuur zochten. Te veel 
had Prins HENDRIK CASIMIR en zijne weduwe na hem 
tot verfraaijing van dezen tuin gedaan, en te kort was 
het werkzaam leven van zijnen dapperen zoon en op
volger Prins JOHAN WILLEM FRISO , dan dat de geschiede
nis iets zou kunnen mededeelen van hetgeen hij ter 
verbetering van dezen hof heeft verrigt. Zijne w e d u w e , 
Prinses MARIA LOUISA , die zich aan Leeuwarden zoo 
verbonden gevoelde, dat zij, ongeacht het bezit van het 
schoone, doch afgelegene Oranjewoud, in de nabijheid 
dezer stad den Lusttuin Mariënhurg liet a a n l e g g e n , — 
MARIA LOUISA was he t , die in 1720 ook de laatste hand 
legde aan de vergrooting van dezen Pr insentuin , door 
het bijvoegen van nog eene plek aan de oostzijde, welke 
de Regering, des verzocht, haar op nieuw toestond. 
Doch zij deed meer : w a n t , toen haar zoon, Prins WIL

LEM CAREL HENDRIK FRIso, na de aanvaarding van het 
Stadhouderschap van Friesland in 1 7 3 1 , in het huwe
lijk stond te treden met ANNA, Kroonprinses van Groot-
Brittanje, stelde zij op de eer van deze echtverbindtenis 
zoo hoogen prijs , dat onder al de versieringen, welke 
den luister van het Huis van Oranje moesten verhoogen , 
ook de verfraaijing en de geheele verandering van den 
aanleg des Prinsentuins behoorde. De vijver werd kruis
vormig verbreed; de gebouwen werden vernieuwd en 
verfraaid, en op den ganschen aanleg van den tuin en 
de schikking der plantsoenen werd die nieuwe inrigting 
van de Fransche tuinen toegepast, welke de wetgever 
in dezen, LE MÖTRE , had voorgeschreven. 

Naar dien toenmaligen smaak, welken wij gewoon 
zijn stijf en gewrongen te noemen, vormden de paden 
en perken van palm, met iiet snoeiraet. afgebakend, in 
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het midden van dezen tuin destijds den vorm eener 
groote lelie, wier punt regt over het zomerhuis tegen een 
der halfronde hoeken van den vijver aansloot. Daar om 
heen waren verscheidene zoogenaamde Berceaux, Pira
mides , Busquets, benevens velerlei keurige vruchtboo-
men geplant. Vooraan, bij het intreden van den hof, 
zag men zich eensklaps tusschen twee halfronde en hooge 
vlakgeschorene hagen verplaatst, welke een open cirkel 
of voorplein vormden, in welks midden een marmeren 
standbeeld was geplaatst. Achter deze trotsche intrede 
leidde een gemetselde trap naar een terras op de halve 
hoogte van den wal, waarop een moestuin was, even 
als in de verdere ruimte ter oostzijde, waar zich, vóór 
de woning Tan den hovenier, een trekkast, broeijerij, 
boomgaard en bleek bevonden. Links af was er voor 
de genoemde Oranjerie een rondeel, het Palmparterre 
genaamd. Tusschen regte hagen ging men nu verder 
naar het midden van den tuin, waar, ter wederzijden 
van het zomerhuis, op den wal de twee lindenlanen 
het eerst in het oog vielen. Om deze lanen en dat ge
bouw te bereiken, moest men evenwel aan de hoeken 
van het bastion een der drie hooge gemetselde dubbele 
trappen beklimmen. Ter zijde daarvan pronkten groote 
ijzeren vazen, en op de halve hoogte was een breed 
plat, vermits de halve hoogte van den wal ook met 
een vlak wandelpad was voorzien. Velen zullen zich 
die vermoeijende trappen nog met ons herinneren. 

De bekende schrijver j . H. KNOOP , die, op eene Kaart 
der stad, van den tuin in dezen vorm eene afbeelding 
heeft gegeven, heeft bovendien omtrent deszelfs toenma
lige gelegenheid het volgende getuigenis gegeven : » Deze 
tuin is tusschen een bastion van de stad gelegen, en 
dus rondom door de wallen ingesloten en gedekt; zoodanig, 
dat hierdoor de daarin vallende zonnestralen bewaard 
blijven, en de warmte van die plaats grootelijks ver
meerderd wordt. Daarenboven worden de schadelijke 
noordewinden door de hooge ypenboomen, daar achter 
op den wal geplaatst, en de weste- en oostewinden 
door de stad zelve afgekeerd. Voegt men hierbij, 
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dat de grond, in welken de boomen staan, eene goede, 
losse en opgevulde aarde is , hetwelk de volmaking van 
de vruchten begunstigt, — dan noem ik den hovenier 
gelukkig, die zoodanige voordeelen voor zijne boomen 
heeft. Hij zal met mindere moeite meer uitvoeren , en 
grooter roem verwerven dan een ander, die deze voor
deelen van grond en plaats mist. En het is daaraan 
toe te schrijven, dat de fijne Fransche Peereboomen, 
in dezen tuin aan enkele Espaliers van latwerk ge
plant, nergens in deze provincie zoo gekweekt worden, 
en in smaak en grootte de beste oorspronkelijke soor
ten, in Frankrijk zelf gegroeid, nagenoeg evenaren" (*). 

Dan, niet langer dan tot den jare 1747 mogt Fries
land Prins WILLEM IV bezitten, en hij het genot van 
dezen hof smaken. Van toen af was ook de Prinsentuin 
een voorwerp van minder bijzondere zorg, en had hij 
opgehouden, voor de leden van het vorstelijk geslacht 
eene plaats van uitspanning en verademing te zijn. 

Spoedig na de omwenteling van 1795 rezen er ver
schillen, of deze tuin tot de Stadhouderlijke Domeinen 
behoorde, dan of dezelve het eigendom was der stad 
Leeuwarden. De Raad der Gemeente verdedigde het regt 
der stad, op grond, dat deze plek bij verschillende ver
gunningen aan de Stadhouders alleen in gebruik was 
afgestaan. Zij bleef echter onder het bestuur van het 
Collegie van Administratie over de goederen van den 
Prins van Oranje, hetwelk al spoedig den tuin openstelde 
voor fatsoenlijke lieden, om daarin te wandelen, doch 
dat in 1798 verpligt werd, om het gebruik en de bewoning 
van denzelven openbaar te verpachten. Dit geschiedde 
vervolgens elke drie jaren, doch bestendig onder protest 
der Stedelijke Regering tot handhaving van den eigen
dom der stad. Van toen af werd deze hof, onder den 
naam van de Nationale Tuin, eene openbare plaats van 
uitspanning voor de ingezetenen dezer stad, die zich 

(*) Zie KNOOP, Fructologia, of Beschrijving der Vrugtbornen en 
Vrngten, met pi. Leeuw. 1763, fol. 5. 
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hier tevens gelegenheid tot het bekomen van ververschin-
gen zagen aangeboden. In 1803 begon men ook de 
beplanting en aanleg van den tuin te veranderen, en 
daaraan een losser vorm te geven, hoewel de hoofdin-
rigting daarbij bewaard bleef. De voormalige Oranjerie 
werd vervolgens tot eene Zomer-soeieteit ingerigt, en later 
daarbij eene Kegelbaan aangelegd. Bij zulk eene be
stemming en inrigting bleven de burgers dezer stad dan 
ook niet in gebreke, om door een talrijk bezoek blijken 
te geven, welken prijs men stelde op dezen hof en op 
de genoegens, welke hij aanbood ; — te meer, omdat 
hierdoor in eene wezenlijke behoefte was voorzien, daar 
de publieke plaatsen tot uitspanning alhier vroeger van 
weinig beteekenis waren. 

Na de omwenteling van den jare 1813 en de herstel
ling van het Huis van Oranje in de voorouderlijke be
zittingen, werd de Prinsentuin, onder het beheer en 
gezag van het Algemeen Bestuur der Domeinen, van 
Rijkswege verhuurd, en steeg de huurprijs, die eerst 
50 Gld. met het onderhoud had bedragen, eerst tot 
150 en daarna tot 1000 Gld. in het jaar. In 1818 
vernam de Stedelijke Regering echter een gerucht, dat 
tuin en grond, als Rijks Domein beschouwd wordende, 
eerlang door den Raad der Domeinen zouden worden ver
kocht. Om niet genoodzaakt te zijn, de stedelijke reg-
ten op dien grond weder te doen gelden, besloot de 
Raad, om, bij de aanstaande komst des Konings, Z.M, 
deswege eene Memorie aan te bieden. Deze werd den 
3 Julij 1818 den Koning aangeboden. Na hierin ver
meld te hebben, op welke wijze » die grond weleer door 
de Regering ten gebruike en ter verhooging der genoe
gens van 's Konings voorouders in deze stad was afge
staan , verzocht de Raad, dat het Z. M. mogt behagen , 
dezen tuin weder bij het Paleis te voegen. Ieder inge
zeten toch had het verheugd, dat Z. M. weder in het 
bezit van zijn voorvaderlijk Stamhuis was gekomen, en 
koesterde den wensch, dat dit Paleis en deze Tuin» 
niet, door verkoop van den laatsten, van elkander afge
scheiden, maar te zamen het tijdelijk verblijf van Z. M-
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en van de verdere koninklijke familie in deze stad voort
aan meer aangenaam mogten smaken. Indien dit voor
stel echter Z. M. goedkeuring niet mogt wegdragen, en 
het doel van dezen tuin: het bevorderen Tan de genoe
gens der vorstelijke personen bij hun verblijf alhier, 
mogt vervallen geacht worden, dan nam de Raad, die 
eene regtmatige aanspraak had op de wederontruiming 
van den grond voor de Stad, welke zoo weinig onbe-
bouwden grond in haren omtrek bezit, de vrijheid, om 
Z. M. te verzoeken, den grond Tan den tuin aan deze 
stad toe te kennen en te doen ontruimen." 

De Koning gaf hierop te kennen, Tan dien voorge
nomen verkoop geene kennis te dragen, en het voorstel 
in overweging te zullen nemen: betuigende, dat het 
hem, gevoelig over de minzame ontvangst te dezer stede, 
aangenaam zou zijn, den ingezetenen steeds de bewijzen 
van zijne tevredenheid en goede gezindheid te geven. 

Die bewijzen bleven niet achterwege: want bij Ko
ninklijk Besluit van den 21 Mei 1819 werd »de Stad 
»Leeuwarden in het bezit van den grond van den zoo-
» genaamden Prinsentuin hersteld : gevende Z. M. daarbij 
» te kennen, dat het hem aangenaam zal zijn, dat de 
» gezegde Tuin bij voortduring in stand gehouden worde, 
»en op den bestaanden voet tot wandelplaats voor de 
y> ingezetenen bestemd blijve." 

Met veel genoegen werd dit besluit ontvangen. De 
Raad, een bewijs willende geven van hare ingenomen
heid met dezen afstand, besloot dan ook spoedig, om 
den tuin, ter bevordering van dit doel, naar den smaak 
en de behoeften van den tegenwoordigen tijd te doen 
aanleggen en inrigten, en om daartoe bij voorraad de 
jaarlijksche huur aan te wenden. 

Nadat de houten omheining, ter lengte van 620 voe
ten, vernieuwd en tot aan de boomen van den wal 
uitgezet was, en andere herstellingen aan de gebouwen 
verrigt waren, droeg de Regering den vernieuwden aan
leg Tan den tuin aan den Heer L. P. ROODBAARD, Archi-
tekt Tan Buitengoederen, op. In December 1821 maakte 
men een aanvang met het afbreken van de trekkast, de 



DE STADS- OF PRINSENTUIN. 317 

kegelbaan, de muren en de breede trappen, welke laatste 
alleen 150,000 stuks steenen opleverden. Be moestuin 
aan de oostzijde werd met den tuin vereenigd. Binnen 
den ingang werd eene kom gegraven en daarnevens eene 
hoogte opgeworpen, wier top nu een schoon gezigt over 
de noordelijke omstreken der stad aanbood. Deze .ar
beid werd den 7 April 1822 gestaakt, en op den 8 
Maart des volgenden jaars hervat, ten einde ook de bin
nenruimte van den tuin door vergravingen en het aanbren
gen van glooiwerken in modernen smaak te Teranderen 
en te Terplanten. De vijver, welke eene meer losse ge
daante ontving, werd met eene kromming tot aan het 
Tournooiveld verlengd. Hierover werd eene brug ge
legd op een punt, van waar het zomerhuis zich over 
het water het gunstigst voordeed. De wandelpaden ver
kregen eene grootere uitgestrektheid, door ze ook om 
het Tournooiveld heen te leggen. In één woord, door 
gepaste afwisseling van hoogere en lagere perken en 
plantsoenen, en door schakering van velerlei geboomte 
en heestergewas trachtte de kunst de schoonheden der 
natuur in deze bepaalde uitgestrektheid zooveel mogelijk 
na te volgen, ten einde van deze plek, van bijna twee 
bunders oppervlakte , een bevallig geheel te vormen. 

Dit doel werd zeker in allen opzigte bereikt, en mogt 
deze schoone verandering algemeenen bijval wegdragen. 
Ook vervolgens bleef de Regering voortgaan, aan de 
inrigting van den tuin die gemakken en verfraaijingen 
toe te brengen, welke aan deszelfs bestemming bevor
derlijk konden zijn. Zoo werd in 1824 de bekomene 
ruimte tusschen de lindenlanen op den wal en de nieuwe 
omheining aan de westzijde, en later ook aan de oost
zijde , tot eene galerij overdekt. In 1830 werd nevens 
de brug eene met riet gedekte tent of Rotonde, van 9 
ellen diepte en breedte-, en zes jaren later aan den 
vijver eene nette Muzyktent geplaatst. Gebrek aan be
schikbaren grond deed de Regering in 1840 besluiten, 
aan het westeinde van het weinig gebruikte Tournooi
veld een aanzienlijk gebouw tot eene Stads-Tusschen-
en Bewaarschool te plaatsen, zoodat deze plek niet 
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enkel tot genoegen, maar ook ten nutte der hoogste 
Belangen veler ingezetenen werd aangewend. Het ge
noegen der bezoekers van den tuin werd vooral in 1842 
bevorderd door de geheele vernieuwing van het oude 
Zomerhuis, hetwelk werd vervangen door een ander en 
veel geschikter gebouw, welks fraaije bovenverdieping 
en balkons tevens een ruim uitzigt op den noordelijken 
omtrek der stad vergunnen. Dat uitzigt heeft veel ge
wonnen , sedert de Regering in den volgenden jare, 
1843, begon den noordelijken stadswal te doen vergra
ven en beplanten, welke aanleg met dien van den tuin 
in overeenstemming werd gebragt. Zelfs is de tuin 
daarbij met twee hooge punten vergroot, welke over die 
buitenbeplantingen en de stadsgracht een fraai en ruim 
gezigt aanbieden. Eene nette op kolommen rustende 
tent, op de hoogte aan de westzijde geplaatst, en eene 
verlengde galerij bevorderen zeer dat uitzigt, hetwelk 
vroeger gemist werd, dewijl men toen geheel in den 
tuin besloten was. Bovendien heeft de aanleg van deze 
Noorder-Plantaadje gelegenheid gegeven, om den tuin, 
ook met rijtuig, op eene meer geschikte wijze te kun
nen naderen. 

Met deze verbetering eindigt tot heden de rij van 
herinneringen, welke den Prinsentuin voor vele bewo
ners van Leeuwarden, ja zelfs van Friesland, tot een 
voorwerp van hooge waardering maakt, waaraan ieder 
tevens gaarne zijne eigene aangename herinneringen van 
hier gesmaakte genoegens verbindt. Genoegens, welke, 
vooral in 1830, 1841 en 1846, gedeeld werden met de 
geëerbiedigde hoofden van het Koninklijk Geslacht, die 
toen hier, op deze voorvaderlijke plek, door het Ste
delijk Bestuur werden ontvangen en onthaald, teneinde, 
te midden eener juichende bevolking, landelijk feest te 
vieren, zoo als zeldzaam in eenige andere stad gevierd 
kan worden. Genoegens, aan gezellige verkeering, aan
genaam onderhoud en weldadige uitspanning na verrigte 
dagtaak verbonden, welke wij te hooger waarderen, 
naarmate onze landaard, arm aan volksgenot, gelegen
heid mist, om feestelijke vreugde en onbedwongen genot 
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te smaken. Als zoodanig en als eene gedachtenis aan 
ÏOO vele edele Stadhouders van Friesland, en als een 
sieraad dezer stad, blijve alzoo deze sehoone plek steeds 
het voorwerp van onzen eerbied, van onze hoogschat
ting en van onzen lust (*). 

4 . BE CAHSELARIJ, 

OF 

DE ZETEL VAN HET VROEGERE HOF VAN FRIESLAND (†). 

Toen Hertog GEORG van Saksen in den jare 1504 de 
bekende Saksische Ordonnantie uitvaardigde, en daarbij 
de toekomstige wijze van regtspleging in Friesland voor
schreef, stelde hij, in plaats van den vroeger benoemden 
Provincialen Raad, te Leeuwarden een Geregtshof of 
»Ouerste Gerecht" in , zamengesteld uit 's Vorsten Can-
selier, als Voorzitter, en uit zes Raadsheeren, van 
welke vier edelen en twee regtsgeleerden waren (§). 

Ten behoeve van dit Hof, hetwelk eerst op het Blok-
huis vergaderde, werd kort daarna aan de westzijde van 
het kasteel een afzonderlijk gebouw tot eene Canselarij 
gesticht. Voor de veiligheid der sterkte en ter beko
ming van meerdere ruimte tot het houden der wapen-
schouwingen van het krijgsvolk, beval de Keizer, in 
1542, dat dit gebouw afgebroken moest worden. Na 
eerst weder op het Blokhuis vergaderd geweest te zijn, 
vond het Hof hij voorraad in de nabijheid geene meer 
geschikte gelegenheid tot het houden zijner zittingen, 

(*) Dit onderwerp heb ik reeds in 1836 meer uitvoerig bewerkt, 
en medegedeeld in het Mengelwerk der Leeuw. Courant, waarvan ik af
zonderlijke afdrukken, als proeve, aan mijne betrekkingen heb gegeven. 

(†) Reeds vroeger is dit onderwerp, hoewel op eene andere wijze, 
behandeld door den Heer J. VAH LEEUWEN, thans Griffier van het Provin
ciaal Geregtshof en belast met het in orde brengen van het Provinciaal 
Archief; welk stuk is medegedeeld in het Mengelwerk der Leeuwar
der Courant, 1830, N°. 10. 

(§) Wij hebben hierover reeds vroeger gesproken in het Eerste 
Deel, Vierde Hoofdstuk, bl. 112 en 113. 
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dan in het zuidelijkste gebouw van het Minderbroeders-
Klooster, ter noordzijde van het Blokhuis. Dit huis , 
hetwelk tot dusverre he t » Sieckhuys van die Baruoete 
»Broederen" was geweest , werd nu van de kloosterlin
gen gehuurd en tot Canselarij inger igt , terwijl een an
der gebouw, aan de noordzijde des kloosters, van toen 
af de bestemming van Ziekenhuis verkreeg (*). 

Het was er verre af, dat de Raden in deze verplaat
sing genoegen namen , en dat dit hulpgebouw de ge
schiktheid Toor zijne bestemming zou bezeten hebben. 
Althans het was geenszins een waardige zetel van dier 
Raad , welke de oppermagt des Keizers vertegenwoor
digde, en die toen te gelijk het Burgerlijk Bestuur en 
de hoogste Regterlijke Magt in dit gewest in zich ver-
eenigde. Hoewel met tegenzin aan het bevel des Keizers 
gehoorzamende, mogt men tevens van zijne regtvaardig-
heid verwachten, dat hij den Raad spoedig een»ander en 
niet minder geschikt gebouw daarvoor in de plaats zou 
aanwijzen. Toen het Hof in deze verwachting te leur 
gesteld werd , wendde het zich tot de Landvoogdes MARIA , 
's Keizers zuster en weduwe van Koning LODEWTJK van 
Hongarije, met de klagt over de ongeschiktheid van 
het tegenwoordig hulpgebouw, en met verzoek , om » eene 
»bequaeme plaetze ende huysinge te hebben, om de 
» Cancelrye te houden. ' ' 

Dit had bij voorraad een gewenscht gevolg -. want GER-
RIT VAM Loo, Rentmeester-Generaal des Keizers in 
Friesland, ontving kort daarna deu last , om eenige 
kleine h a k e n , benevens een grooter huis , dat Heer JO-
HANNES VAN DELDEN , Abt van het klooster Klaar kamp 
bij Rinsumageest, aan de noordzijde van het Minder
broeders-Klooster (op de tegenwoordige Turfmarkt) be
gonnen was >te bouwen , aan te koopen, en te betalen 
met de gelden, afkomstig van de verbeurd verklaarde 
goederen der "Wederdoopers en andere veroordeelde ge
zindten. Aan dezen last , door keizerlijk octrooi van 
den 20 Julij 1545 bekracht igd, werd voldaan, en het 

(*) Charterb, III 80; GABBEMA, 379, en latere Geestel. Rekeningen, 
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huis van den Abt den 5 October daaraanvolgende voor 
4,200 Gulden en de overige huizen voor 1,400 Gulden 
aangekocht (*). 

De eerste stap was alsnu gedaan; doch niet zoo spoe
dig als men gehoopt en verwacht had, volgde het besluit, 
dat fondsen moest aanwijzen, om op de plaats van 
de gekochte huizen een geheel nieuw en grootsch gebouw 
tot eene Canselarij te stichten. Zóó althans was de be
doeling van het Hof; doch die des Keizers reikte zoo 
verre niet, dewijl hij in het vermelde octrooi bevolen 
had, om het huis van den Abt te voltooijen: »te doen 
y> repareren, decken ende tot logys te maicken, om al-
»daer by den voorsz. Raedt te moegen houden Pleyt 
»ende Raedtcamer, met Zalevertreck ende anders, om 
»de Griffie aldacr te houden, ende de justitie voertaen 
»te moegen administreren, zoe dat na gelegentheyt van 
» der zaicken van den Lande behoirt, — sonder nieuwe 
»wercken te moegen maicken, ten zy deur onse ordon-
»nantien ende beueel." 

Het kwam het Hof echter voor, dat dit huis daartoe 
evenmin geschikt als groot genoeg was, en dat men van 
deze verandering van zetel geringe verbetering onder
vinden zou. Men hield zich dus aan het eenmaal opge-
yat'te denkbeeld, en haalde ook de Regering van Leeu
warden over, om den Raad in het bekomen van eene 
nieuw te bouwen Canselarij behulpzaam te zijn. Tot 
dat einde werd de Voorzitter van het Hof, EVERARDÜS 

NieoLAi, met de twee Raden, SICKE DEKEMA en JOHAN 

ROMMARTS, afgevaardigd naar Brussel, waar zij de Land
voogdes, mede uit naam der Hoofdstad, verzochten, om 
eenige gelden tot den opbouw van den zetel des Hofs 
te bestemmen; en werkelijk hadden zij het genoegen, 
op den 15 October 1546, de belofte van onderstand te 
ontvangen. 

Doch die toegezegde hulp bedroeg slechts de geringe 
som van achthonderd gulden, gedurende vier jaren te 
voldoen. Ook de stad Leeuwarden had beloofd eene 

[*) Chatterb. III 80, 94, 96; Naamrol der Raden's Hop, 12. 
II- 21 
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gelijke som tot den opbouw te willen bijdragen. Doch 
wat zou men hiermede nog beginnen? In afwachting 
van meerdere hulp, betrok de Voorzitter Tan het Hof 
het gekochte huis van den Abt, en bleef het Klooster 
met den Raad bestendig klagen en verzoeken, doch, 
zonder vrucht. 

JAN TAN LIGNE, Graaf van Aremberg, destijds Stad
houder van Friesland, was evenzeer overtuigd van de 
gegrondheid dier klagten, als van de geringe hoop, om 
van den Keizer of de Landvoogdes meerdere ondersteu
ning te erlangen. Met overleg van het Hof, oordeelde 
hij, dat Friesland in dit geval zich zelf zou moeten 
helpen, indien men wilde, dat er eenmaal eene nieuwe 
Canselarij tot stand zou komen. 

Het was dáárom, dat hij deze zaak op den landsdag 
van 1550 ter tafel bragt. Dit was van gunstig gevolg: 
want de Staten deden een aanbod van 3,000 Gulden, 
in vier jaren te voldoen; onder voorwaarde, dat de stad 
Leeuwarden haar vroeger aanbod gestand zou doen; dat 
in dit gebouw ten behoeve van het houden der Lands-
dagen drie geschikte vergaderplaatsen voor de Volmagten 
van Oostergoo, Westergoo en Zevenwolden zouden ge
maakt worden; dat men ten spoedigste met den opbouw 
zou beginnen, en dat de verdere kosten van wege den 
Keizer zouden worden gehoed (*). 

Men was alzoo weder eene belangrijke schrede gevor
derd. Doch aangaande de laatste voorwaarden bleef 
Keizer KAREX. en ook zijn opvolger Koning FILIPS doof 
voor de herhaalde verzoeken om onderstand. Ook de 
Minderbroeders klaagden in 1556 aan den Koning, dat 
zij voor het gebruik van hunne »Infirmerie" tot Can
selarij jaarlijks slechts een os of de waarde daarvan tot 
22 Gîd. ontvingen, weshalve zij eene verhoogde huursom 
en bovendien eene vergoeding voor hunne geestelijke 
diensten op het Blokhuis verzochten en ook verkregen (†). 

(*) Charterboeh, I I Ï 237, 238. Bij GABBEMA, 402 wordt dit besluit 
alleen op 1560 gesteld. 

(†) Charterboeh, III 407. 
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Ja , in een tijdsverloop van tien volle jaren vorderde de 
îaak 2,00 weinig, dat op den landsdag van den jare 
1560 het besluit van 1550 woordelijk werd herhaalden 
bevestigd, zonder dat men van eenige meerdere hulp 
was verzekerd (*). 

Nog vijf jaren verliepen er, voor dat men één stap 
verder kwam. De eerste schrede, welke nu gedaan 
werd, om de zaak te doen voortgaan, ging uit van de 
Gedeputeerde Staten van Friesland en de Regering van 
Leeuwarden, die gezamenlijk, in de maand September 
1565, zich met een smeekschrift tot den Stadhouder 
en de Raden van het Hof wendden, met dringende bede , 
dat zij de Landvoogdes, nu MARGARETHA, Hertogin van 
Parma, of de Rentmeesters des Konings nogmaals om 
ondersteuning tot het bouwen van eene nieuwe Canse-
larij mogten verzoeken. Dit vond ingang: den 15 Sep
tember 1565 gaf het Hof eene Acte, waarbij het ver
klaarde, het aanbod van de Staten en de stad Leeu
warden aan te nemen (†), en nog dien zelfden dag werd 
er een Verzoekschrift aan den Koning afgezonden. Met 
allen ernst drongen de Raden daarin aan, dat het den 
Koning mogt behagen, spoedig te voorzien in eene be
hoefte, welke van dag tot dag grooter werd; inzonder
heid wegens de bekrompenheid en bouwvalligheid van 
het Kloostergebouw, waarin zij zich nu reeds drie-en-
twintig jaren hadden moeten behelpen, »gemerct, die 
» Griffier geen plaets in die Cancelrye en heeft, om die 
» processen, stucken ende munimenten te leggen ende 
»bewaeren, dan op een zeer cleyne solder, daer die 
»by groete hoepen op den anderen werden gelecht, 
»ende doer die ondichticheyt ende remetyekheyt bin-
»nen corten tyden verrotten ende vergaen; ende is 
»sy oeck soo cleyn, dat Parthyen pleitende oft citeert 
»wesende, om te hoeren sentencie, d helft vaeke daer 
»inne nyet moegen staen; ende dat nog arger is, staet 
»die Gancelrye allene, sonder eenige bewaringe, wesende 
»cranck van doeren ende vensteren, sulex datter wel 

(*) Chmterioek, III 494. (†) Chmterhoeh, III 652, 658. 
2 1 * 



3 2 4 GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING VAN LEED WARDEN. 

»liehtelyeken doer quade luyden, t sy Tan dief te , breek 
»ende brandt, oft diergelycke boeuerye (daer Godt Al-" 
»machtich voer moet wesen) groete peryckel ende onuer-
»winlycke schaede vuyt mochte rysen," enz. (*) 

Zulk een verzoek, op zoodanige wijze aangedrongen, 
moest wel ingang vinden bij een Koning, die toenmaals 
alle pogingen moest aanwenden, om zijn wankelend ge
zag in deze gewesten te ondersteunen, en die tevens de 
vrijheid nam te beschikken over zoo aanzienlijke ver
beurd verklaarde goederen van diegenen zijner onder
danen , welke voor zich de vrijheid meenden te bezitten, 
om God naar hun hart en licht te dienen. De verlangde 
hulp werd dan ook toegezegd en verleend. BARTHOLQ-

MEÜS JANSZOON werd als »Conincklijke Mayesteyts Bou-
»meyster" herwaarts gezonden, om het plan te ontwer
pen en den opbouw te besturen (†). Met het begin des 
jaars 1566 werden de vroeger aangekochte huizen afge
broken, en de grondslagen gelegd van dat grootsche en 
in deftigen stijl opgetrokkene gebouw, hetwelk, na vijf 
jaren arbeids, in 1571 in zooverre voltooid was, dat 
het den Provincialen Raad ten zetel kon verstrekken. 
Het was op den 7 November van dat jaar, dat het Hof 
met al deszelfs beambten voor het laatst in de oude 
Ganselarij bijeenkwam ; dat allen zich in statelijken optogt 
begaven naar de Bisschoppelijke kerk van Oldehove, en, 
na het bijwonen van eene plegtige godsdienstoefening, 
van daar in gelijken optogt naar de nieuwe Ganselarij 
gingen, en daarin zitting namen, om hier voor de eerste 
maal uitspraak van het regt te doen. 

Deze belangrijke gebeurtenis en dien plegtigen, lang 
verbeiden dag wilde het Hof in duurzaam aandenken 
bewaren; en daarom werd er boven de voorpoort, onder 
het wapen der provincie, een groote vierkante Gedenk
steen geplaatst, op welken het volgende opschrift was 
uitgehouwen. 

(*) Charterboeh, I I I 656. Eet antwoord op dit verzoekschrift is 
echter niet in geschrifte bewaard. GABBEMA , 443. 

(†) Charterhoek , III 857. 
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REDEMPT. INCARNATI 

M. D. LXXI. 

VII. ID. N0VEMB. 

Divo Philippo Hispaniarum Rege Catholico, ei Fri-
siae Domino regnante, Carolo de Brimev, Comité de 
Megen, ejusdem Regis nomine Frisiam Gubernante, S. 
S. hanc justitae aedem opera et sollicitudine Caroli 
Nitzenii, quondam Praesidis, inchoatam, piis votis ac 
conGordibus animis Igramus ah Achelen, Praeses, Jaco-
bus Roussel, Valerivs ab Ockinga, Adrianvs Vastaerts, 
Antonius Lopes del Vaille, Boudevinus a Loo, Ecequaes-
tor, Idzardus a Sickinga, Petrus a Fritema, Foçco 
Rommarts, Joannes Carolvs, Procurator Regius, Jvlivs 
a Dekama, Hyeronimus ab Hania, et Hector ab Aytta, 
Consilarii, solenni peracto sacro, primvm, juris dicendi 
causa collegiatim, cum Petro ab Emskerck, Graphaeo, 
ingressi, hoc monumentum perpetvae memoriae ergo pos. 

Waarvan de vertaling i s : 

IN HET JAAR DES HEEREN 

1 5 7 1 , 
den 7 November, 

Onder de regering van FILIPS den Katholijke, Koning 
van Spanje en Heer van Friesland, terwijl KAREL VAN 

BRIMEU, Graaf van Megen, in zijnen naam Stadhouder 
van Friesland w a s , nadat dit heilig Huis des Regts door 
den ijver en de zorg van den vorigen President KAREL 

VAN DER NiTZEN was begonnen, hebben IGRAM VAN ACHE

LEN, Voorzi t ter , JACOBÜS ROÜSSEL, WATZE VAN OCKINGA, 

ADRIAAN VASTAERTS, ANTONIUS LOPES DEL VAILLE, BOUDE-

WIJN VAN LOO , voormalig Rentmeester, IDSERD VAN SICKINGA , 
PETRUS VAN FRITEMA, FOCKE ROMMARTS, JOANNES CAROLUS, 

Procureur des Konings, JULIUS VAN DEKEMA, HIERONIMUS 

VAN HANIA en HECTOR VAN AYTTA , Raadsheeren, met vrome 
wenschen en eenstemmige gemoederen, na het bijwonen 
van eene plegtige godsdienstoefening, met PIETER VAN 

EEMSKERCK , Griffier, hier voor de eerste maal tot uitspraak 
van het regt vergaderd, zitting genomen, en tot eene 
eeuAvige gedachtenis dit Gedenkteeken hier doen stellen. 
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Het is hoogst waarschijnlijk, dat het gansche gebouw 
geheel gesticht is op kosten des Konings, of uit gelden, 
alleen door den Koning tot dit einde aangewezen, en 
dat de vroeger vermelde sommen, door de Staten en 
de Stad toegezegd, hiertoe niet zijn gebezigd geworden. 

Verschillende redenen geven grond, om dit te vooron
derstellen. Bij de vroegere ontwerpen toch had men zich 
voorgesteld, dat het gebouw ten behoeve van het Hof zou 
bevatten, niet alleen eene »bequaeme Pleytcamer voer 
»Parthyen, ende Secrete camer voer de Heeren van den 
»Raede," alsmede vertrekken, waarin »voertaen die stuc-
»ken ende processen van Partyen, van den Griffier, 
»Secretarys ende heure Clercken bewaert souden wor-
»worden," — maar ook, »dat die President ende Grif-
»fîer, met heure huysgesin, elcx besonderlinge, nae 
»den eysch van heuren staet, voertaen daer inne be-
»quaeme woeninge souden moegen hebben, tot geryff 
»ende gemack van den Ingesetenen van den Lande;" 
en bovendien, » dat die van Oestergoe, Westergoe ende 
»Sevenwolden, elcx in de voersz. nyeuwe Cancelrye 
»in den Lantsdaegen, ende op andere gelegene tyden, 
»een bequaeme camer tot heur behoeff sullen hebben" (†). 
Daar het gebouw nu blijkbaar op eene veel breedere 
schaal aangelegd-, en aan de zuidzijde niet voltooid is 
geworden, dewijl het daar een derde van het geheel 
breeder moest zijn, indien de voorpoort met bordes en 
gevel in het midden te staan zouden komen; — daar de 
woonhuizen van den President en den Griffier nooit in 
dit gebouw zijn opgenomen geworden, — en daar die 
drie vergaderzalen der Staten ook evenmin tot stand 
zijn gekomen, dewijl de Landsdagen tot den jare 1594 
in het Dominikaner-Klooster- en vervolgens in het Lands-
huis naast de Canselarij gehouden zijn(*): — zoo is het 
duidelijk, dat men onder het bouwen van het eerste 
plan is afgeweken, en het gebouw enkel bestemd heeft 
als Canselarij, ten behoeve der zittingen van het Hof, 
hetwelk misschien zoo naauwe vereeniging met de Staten 

(*) Zie daarover n«der hier vóór hl. 1%. (†) Charteib. Hl 658. 
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ook geenszins begeerde. Vandaar. dat die 3,000 Gld, 
onderstand van de Staten welligt niet tot den aanbouw 
is uitgekeerd. 

Stellig is de 800 Gld., door de stad Leeuwarden toege
zegd , daartoe niet aangewend. Daarover werd gedeelte
lijk op eene andere wijze beschikt; namelijk, tot het 
bekomen van een meer geschikten en korten toegang 
uit de binnenstad naar de Canselarij, dan alleen de 
verwijderde Korfmakersstraat aanbood. Drie huizen, 
waarvan een de Gulden Talk wordt genoemd, met hunne 
voorgevels aan de Vischmarkt staande, en aan de ach
terzijde met hunne plaatsen tot de Oudegracht tegen
over den ingang der Canselarij strekkende, werden op 
bevel van den Hove van den eigenaar JAN LAMBERTSZ. 

(GADEMA) de oude voor 660 Goudgld. aangekocht, met 
last aan de stad Leeuwarden, om deze som te voldoen, 
dewijl zij daardoor ontheven zou worden van hare bij
drage ten behoeve van de Canselarij (*). Die huizen 
werden nu weggebroken, en op de plaats daarvan eene 
nieuwe straat gerooid, welke, naar het Koninklijk Ge-
regtshof, sedert den naam van de Koningsstraat bekwam. 
Later werden daarin ook huizen aangebouwd, en eenige 
overschietende ruimte aangevuld met kasten, welke eerst 
tot gebruik der kopijisten van het Hof en daarna tot 
het veilen van velerlei koopwaren en tot het uitoefenen 
van handwerken strekten. Kort daarna werd ook de 
gracht tusschen deze straat en den ingang der Canselarij 
van 's landswege overwulfd; ten einde het gebouw 
tevens tot een voorplein te strekken. 

Op deze wijze kwam eindelijk een gebouw tot, stand, 
dat, bij de weinige pronkstukken van bouwkunde , welke 

^riesland bezit, toen zoowel als later een der sieraden 
van deze stad en van dit gewest mogt genoemd worden. 
Ofschoon het onvoltooid bleef, bestond er hier nog geen 
gebouw van die breedte en hoogte, en welks gevel, 
hoewel van gebakken steen opgetrokken, zoo fraai be-

(*) Charterboek, I I I 857; GABBMA, 532, 



328 GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING VAN LEEUWARDEN. 

werkt en met zoo veel gehouwen steen versierd was. 
De groote poort , welke boven de overwulfde kelders 
tot hoofdingang vers t rekte ; het breede bordes daar voor, 
op welks baliustrade in 1621 vier steenen leeuwen, hou
dende de wapenschilden der vier kwartieren van Fries
land geplaatst werden , en de daar boven verrijzende hooge 
spitse gevel, wiens top het beeld van Keizer KAREL, 

houdende den rijks-appel, vertoonde, en op wiens trap
pen acht steenen beelden, den overvloed, de hoop , de 
liefde en andere zinnebeeldige personen voors te lden ,— 
dit alles gaf aan het geheel een deftig voorkomen, en 
was allezins geschikt , om eerbied in te boezemen voor 
»d i t heilig Huis des Regts." 

Ook de inwendige toestand en inrigting beantwoordde 
aan da t uiterl i jk, en was evenzeer geschikt, om dien 
indruk te bevestigen. Door een por taa l , binnen de 
voorpoort , trad men in de groote Voorzaal of de Vier
schaar, aan wier regterzijde de hooge zitplaatsen waren 
van de Raadsheeren, eene tafel voor den Griffier, Secre
taris enz . , benevens de banken voor de Advokaten (*). 
Aan de linkerzijde van de groote ru imte , voor het pu
bliek bes temd, was eene ui t marmer kunstig bewerkte 
poo r t , welke door den beroemden Staatsman YlGLiüS 
VAN ATTTA VAN SWICHEM ten behoeve van den opbouw 
geschonken-, en met zijn wapen en zinspreuk versierd 
was. Zij verleende den toegang naar de Raadkamer 
van het Hof, de kleine Ver t rekkamer , de Griffie, de 
Deurwaarderskamer en den kunstig ^ewerkten wentel
t r a p , leidende naar de bovenvertrekken, van welke de 
groote Vertrekkamer en de zaal voor de Bibliotheek de 
voornaamste waren (†). — 

(*) Eene nette in 't koper gegraveerde afbeelding van de toenmalige 
Vierschaar komt voor op den titel van JOH. A SANDE, Decisiones Frisicae, 
Leov. apud JOAK. JARSONIUM, 1635. De wijze, waarop zij later vertim
merd is, wordt beschreven in den Tegenw. Staat van Friesland, II 91, 
waar ook het opschrift vermeld is, geplaatst bij den houten arm of vuist, 
welke aan den muur gehecht was, en waaromtrent de Heer VAN LEEUWEN 

de Sententie heeft medegedeeld. 
(†) De gansche inrigting des gebouw® en de meubelèring der ver-
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Van 1571 tot 1811 mogt dit Paleis van Justitie het 
oude beroemde Hof van Friesland ten waardigen zetel 
verstrekken. Met he t verval van dit Hof, dat in het 
laatst genoemde jaar in een »Hof d' Assises en Tribu-
»nal ter eerster instantie" herschapen w e r d , om na eenige 
maanden zitting te nemen in het hier naast gelegene 
vroegere Landshuis, verloor de Canselarij hare oorspron
kelijke bestemming. Ten gevolge van een besluit van 
den Prins Gouverneur-Generaal der Hollandsche Depar
tementen , den Hertog van Plaisance, werd het gebouw 
nu ter beschikking gesteld van den Ordonnateur der 
3 1 e Militaire Divis ie , en tot een 3Iilitair Hospitaal 
bestemd en ingerigt; terwijl de Maire van Leeuwarden 
op zich n a m , de belangrijke Hofs-Bibliotheek op het 
Stadshuis eene plaats te geven. Het gebouw werd echter 
uit die vernedering niet opgeheven, toen de gelukkige 
herstelling des vaderlands zoo vele vroeger geslagene 
wonden heelde. Bij het bestaande gebrek aan gebouwen 
tot huisvesting van de stedelijke bezet t ing , werd het 
den 16 Februarij 1814 bij besluit van de Commissarissen-
Generaal in het Departement Friesland ter beschikking 
gesteld van he t Stedelijk Bestuur , ten einde tot eene 
Kazerne te worden ingerigt. 

Dit gebruik duurde tot 1 Mei 1824 , toen, volgens be
sluit van Z. M. den Koning van den 5 Februarij 1 8 2 3 , 
het gebouw de bestemming verkreeg tot een Huis van 
Burgerlijke en Militaire Verzekering. Tot dit einde 
werd het in 1824 van binnen geheel uitgebroken en 
ingerigt; terwijl ook het ui twendig belangrijke herstel
lingen onderging. Boven genoemde naam werd nu in 
de plaats gesteld van het vroegere uitvoerige opschrift 
boven de voorpoort, dat reeds lang te voren, met uit

trekken is uitvoerig in den Teg. Staat, II 92, opgegeven. De vleu
gel aan de oostzijde is vermoedelijk niet dadelijk, maar eerst in 1671 
aangebouwd. In 1646 is er een huis aan de noordzijde aangekocht en 
tot plaats en woonhuis bij het gebouw getrokken. In 16-48 is er een 
»korte Garde" of Wachthuis ter zuidzijde naast de Canselarij aange
bouwd, alles blijkens Staats-resolutiën. Het opschrift, dat in de Raad
kamer hing, komt voor in het Charterboek, IV 1094. 
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zondering van het jaar der stichting uitgekapt was. — 
Dit eerwaardige en voor deszelfs tegenwoordige be
stemming zoo voortreffelijk ingerigte gebouw moge dezer 
stad verder lang tot sieraad verstrekken. 

5 . HET PALEIS YAIC JUSTITIE , 

OF 

DE ZETEL VAN HET TEGENWOORDIGE 

PROVINCIAAL (GEREGTSHOF VAN VRIESLAND 

EN BE 

ARRONDISSEMENT^ REGTBANK TE LEEUWARDEN. 

Toen, bij de nieuwe organisatie van de Regterlijke 
Magt, in 1838, Friesland op nieuw een Geregtshof, 
en het Arrondissement Leeuwarden eene Regtbank ver
kreeg, was het oude Landshuis, waarin de Regtbank 
van eersten aanleg sedert 1811 was gehouden, noch 
groot genoeg, noch geschikt, om beide regterlijke colle-
giën voortaan ten waardigen zetel te verstrekken. Voor 
dien zetel (stilzwijgend werd dit voorondersteld) moest 
hier weldra een nieuw en groot gebouw worden opgerigt, 
dewijl er geene andere gelegenheid daarvoor hier ter 
stede aanwezig was. 

Om in die behoefte te voorzien, waren het Hof en de 
Regtbank verpligt, bij voorraad van een hulpgebouw ge
bruik te maken, onder afwachting van de schikkingen, 
welke er ter bekoming van een vasten zetel moesten 
worden gemaakt. Dit werd gevonden in het pas vol
tooide gebouw, hetwelk het Bestuur van Leeuwarden 
op den Jakobijner-dwinger gesticht- en tot een Militair 
Ziekenhuis bestemd had. Voor eene jaarlijksche huur 
van 1600 Gld. werd dit gebouw van de Regering ge
huurd, en voor de nieuwe bestemming zoo goed moge
lijk ingerigt. 

Weldra ving nu de Gouverneur van Friesland de 
onderhandelingen aan, welke de stichting van een nieuw 
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Paleis van Justitie moesten voorbereiden. Zij betroffen 
vooral twee onderwerpen. Het eerste was: of en hoe 
veel de stad Leeuwarden en de overige steden en grie
tenijen van dit Arrondissement zouden bijdragen tot de 
kosten der in het gebouw betrokkene Arrondissements 
Regtbank, welke op eene som van 30 a 36,000 Gld. 
geraamd werden. Het tweede betrof de standplaats vaîi 
het gebouw, waarbij de stad Leeuwarden wel het grootste 
belang had, omdat, indien deze gunstig gekozen werd, 
het aanzienlijk voorkomen van zulk een gebouw deze 
stad inderdaad zou versieren. Eerst werd daartoe de 
ruimte voorgesteld, welke door het wegbreken van het 
Landshuis en een aantal huizen in het Broevendal zou 
kunnen worden bekomen. Daarna kwam de Vrijmetse
laars Loge en nabij gelegene huizen in aanmerking, en 
eindelijk de ruimte, welke er zou ontstaan, wanneer 
de Oudegracht tusschen het Ruiterskwartier en het 
Zaailand verder wierde gedempt. Nadat beide onder
werpen sedert 1837 in behandeling waren geweest, werd 
eindelijk den 19 Junij 1845 door den Stedelijken Raad be
sloten : het terrein der Oudegracht en lanen in het Rui
terskwartier en Zaailand, ter lengte van omstreeks 200 
en ter breedte van 54 ellen, aan de Provincie, tegen 
vergoeding, af te staan, ten einde dáár, na het dempen 
van de gracht en het leggen van twee hoofdriolen, op 
de hoogte van de middelste brug een Paleis van Justitie, 
ter breedte van 46 ellen, te doen bouwen, en om het 
plein daar vóór te doen bestraten. 

Nu had de zaak voortgang, en volgde, op den 28 
November 1845, bij voorraad de aanbesteding van de 
eerst gevorderde werken. Het dempen van de Oude
gracht, lang 250 ellen, werd voor 7,436 Gld. aange
nomen, en wees de Stedelijke Regering een gedeelte 
van den zuidelijken en oostelijken wal aan, om tot dit 
einde te worden afgegraven. Gelijktijdig werd het 
graven en metselen van twee hoofdriolen, langs die 
gracht tot in de Stadsgracht, ter lengte van 540 ellen, 
voor 8,600 Gld. aanbesteed. 
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Terwijl deze werken uitgevoerd werden, hield men 
zich ijverig bezig met de zamenstelling van het bestek 
van het gebouw, hetwelk, onder toezigt van den Hoofd-
Ingenieur van den Waterstaat, den Heer A. C. KROS, 

naar plan van den Architekt TH. ROMEIN , nu eenigzins 
gewijzigd, door den Opzigter bij den Rijks Water
staat F. STOETT, werd opgemaakt. Volgens dit ontwerp 
zou het vierkante gebouw, van 36 ellen diepte en 46 
ellen breedte, op kelders gebouwd worden, en eene 
hoogte van twee verdiepingen bekomen. De eerste ver
dieping zou aan elke zijde regelmatig tien gelijke ver
trekken ten behoeve van het Hof en van de Regtbank 
bevatten, waarvan elke Audiëntiezaal een lengte van 18 
en eene breedte van 9,80 ellen zou bekomen; terwijl 
de tweede verdieping tot achttien vertrekken voor de 
beide regterlijke Collegien zou worden ingerigt. De 
voorgevel aan de oostzijde zou van een hoog bordes met 
eene rij van zes kolommen, dragende eene breede fronte-
spice, een trotsch voorkomen ontvangen, en het geheel 
in een deftigen stijl worden opgetrokken. 

Op den 26 Junij 1846 had de openbare aanbesteding 
van dit gebouw in de Raadzaal van Gedeputeerde Staten 
plaats. Nadat de fundering, het metselwerk en de be
timmering eerst in drie afzonderlijke perceelen ingeschre
ven en opgeroepen waren tot een bedrag van 187,500 
Gld., is het werk daarna in massa voor de som van 
174,500 aangenomen door den metselaar en timmerman 
D. M. POSTMA c. s. alhiei. 

Eenige weken later is de arbeid begonnen met de 
funderingswerken, waartoe er ruim 1000 palen in den 
grond werden geheid, ten einde daarop de fundamenten 
en muren van het gebouw op te trekken. Deze werken 
zijn in 1846 bij voorraad volbragt, en is er nu in het 
voorjaar van 1847 een aanvang gemaakt met den opbouw 
zelf van een Paleis van Justitie, hetwelk zeker deze 
stad eens evenzeer tot sieraad-, als het Geregtshof en 
der Regtbank ten waardigen zetel zal verstrekken. 
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3 . HET HUIS YAN OPSLUITING EN TUCHTIGING. 

Door den drang der omstandigheden genoodzaakt, had
den de Magistraat van Leeuwarden en de Staten van Fries
land in het begin der 17e eeuw het besluit moeten ne
men , om hier ter stede een Tucht- en Werkhuis op te 
rigten, ten einde de veiligheid der ingezetenen zoo veel 
mogelijk te beschermen tegen de aanranding van het ze
deloos gemeen (*). Hoewel het Landsbestuur, ondanks 
zijne goede bedoeling, zich in 1616 had genoopt ge
vonden, die gansche instelling op te heffen, was de be
hoefte aan zulk een gesticht sedert blijven bestaan. De 
ongunstige uitslag van die eerste proeve, was de oor
zaak, dat men lang aarzelde, eene tweede poging in het 
werk te stellen. Zoo verliepen er bijna 40 jaren; maar 
toen deed de noodzakelijkheid zich zóó dringend gevoelen, 
dat de Staten op den landsdag van 23 Februarij 1654 
verpligt werden tot het nemen van het besluit: dat zij, 
ten gevolge der klagten van verschillende oorden dezer 
provincie , » dat de lngesetenen deser Landen door Vage-
»bonden, ledige en loye Bedelaers seer iammerlycken 
» worden geplaecht ende geëxactioneert," hadden goedge
vonden te resolveren, » dat binnen de Stad Leeuwarden 
» een Tucht- en Werckhuys wederom sal worden opge-
»recht op een goed en wel geformeert reglement ende 
»instructie tot meeste mesnage van 't Land, waerin de 
»voorschreven Vagebonden, loye en vreemde Bedelaers 
y> sullen worden opgesloten, ende tot arbeyden van hun 
»eigen onderholdinge gedwongen, tot grote verlichtinge 
»van de goede lngesetenen hier te Lande, nae 't exern-
»pel van andere Provinciën" (†). 

De hierbij benoemde Commissie bleef echter in ge
breke, om tegen de volgende vergadering den Staten 
een ontwerp aan te bieden. Eerst na verloop van zes 
jaren werd die Resolutie letterlijk herhaald, en de stich
ting van het gebouw in dat zelfde jaar 1660 bevolen (§) 

(*) Zie de geschiedenis van het stichten en vervallen van dat eerste 
Tuchthuis op bl. 22 hier voor. 

(†) Chatterhoek, V 587. (§) Aldaar, 635. 
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Reeds vijf weken la te r , den 30 Maart , werd het 
n u ontworpen Reglement en Instructie door de Staten 
aangenomen (*). Hierna werd het bestek van het ge
bouw dadelijk opgemaakt , en het geheel in Junij daar
aanvolgende door OBBE HANSEN en Tier andere timmer
lieden voor de som van 64,500 Gld. aangenomen. 

Tot standplaats was gekozen de zuidoosthoek der stad 
tussehen twee zijden van den stadswal en de Keizers
gracht , achter het Blokhuis , waarmede het gebouw werd 
verbonden. Het geheel bekwam een vierkanten vorm, 
waarvan de binnenruimte door een middelpand in twee 
binnenplaatsen gedeeld werd. De hoofdingang werd ge
steld aan de westzijde, en versierd met de wapens der 
Provincie en der Gecommitteerden der Staten tot de op-
rigting (§), alsmede het jaar der stichting en he t opschrift: 

Leges , iura Fides , frisys araeque focique , 
Hac Solâ remaneni, jntegra tuta domo. 

P. v. Doma. 
Den 26 September 1661 ontvingen de Staten berigt , 

dat he t Lands Tucht- en Werkhu i s nu voltooid was , 
en betrokken kon worden. Reeds den volgenden dag 
werd daarop een plakkaat uitgevaardigd, waarbij alle 
bedelarij strengelijk werd verboden, met last aan alle 
besturen van Grietenijen, Steden, Ke rken , Armen enz. , 
om dit verbod te handhaven, en om »al le loye ende 
»ledige inlandtsche ofte vreemde Bedelaers, so Mans, 
».Vrouwen als Kinderen , Vagebonden, Nachtbidders , 
»Keesjagers, Sweertdansers, Nieuwjaerssinghers, Heydens, 
» e n d e andere diergelycke, in desen W e r c k - ende Am-
>? bachtshuyse over te senden, om aldaer onderholden 
»ende een ambacht geleert te worden , om haer eygen 
?>kost sonder beswaringe van andere te konnen verdie-
» n e n ; " met magtiging, om, indien zij zich tegen hunne 
dienaars te weer stelden, hen » d e s noot met hagel te 
» mogen schieten" (†). Daarenboven werden alle a rmen, 

(*) Charterboek,Y 642. (†) Aldaar > 662. 
(§) Ieder dezer acht Heeren ontving voor zijne moeite eene ver

eering' van 400 Gld, van de Staten. 
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die zich zelve niet meer konden onderhouden, bevo
len, zich in »desen Werck- ende Ambachtshuyse te 
»begeven, om aldaer, boven d' onderhoudinge van hun 
» kost en dranck, een eerlyck ambacht te leeren, sonder 
»krenekinge van hun eere, goede naem ende faem, 
»even of sy luyden in een gast ofte weeshuys wierden 
» onderholden." 

Uit deze bepalingen is het duidelijk op te maken, 
dat dit gesticht oorspronkelijk niet de bestemming had 
van een Gevangenhuis voor de veroordeelden door den 
Hove van Friesland. Neen, eerst later en van liever
lede werd het daartoe gebruikt, toen het doel der Staten 
andermaal mislukt was. Want nadat men het gesticht 
in 1661 onder het bestuur van »vier Voogden ofte 
»Curatoren, een Tuchtmeister of Binnenvoogd en twee 
» Tuchthuis-moeren" of Voogdessen, op een goeden voet 
meende gebragt te hebben, ontvingen Gedeputeerde 
Staten reeds in Junij des volgenden jaars klagten van 
den Secretaris VAN DOMA , » dat de zaken van het Tucht-
»huis in het wild liepen." Twee jaren later moest men 
de opstandelingen en verbrekers van muren met geese-
ling straffen. In 1667 werd er tijdig genoeg brandstich
ting ontdekt en gestraft; en weder drie jaren later kwa
men er bij Gedeputeerden luide klagten in over de on
vastheid der muren, en de slapheid van het opzigt, 
zoodat, zelfs bij lichten dage, geheele troepen ontvlugtten; 
weshalve het Hof (dat dus toen reeds gevonnisde per
sonen in dit gesticht had geplaatst) zich zelfs bezwaard 
vond, om meerdere gevangenen aan de opsluiting in dit 
gebouw toe te vertrouwen. Wel trachtte men nu de 
muren door het beschieten met posten te beveiligen, en 
de zolders door verdubbeling te verzekeren, alsmede in 
1672 door verandering van het Reglement betere orde 
in te voeren, —- nqgtans bleven de toestand van het ge
bouw en de wijze van inrigting en bewaring zóó" onvol
komen, dat de veiligheid der stad bestendig in gevaar 
verkeerde, en het doel des gestichts niet naar wensch 
bereikt werd. 
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Van lieverlede scheen die toestand echter eenigzins 
verbeterd te worden; doch vödr het gesticht honderd 
jaren had gestaan, trof het eene verschrikkelijke ramp. 
Het was in den nacht tussehen den 11 en 12 Novem
ber 1754, dat de burgers dezer stad onverwacht gewekt 
werden door het noodgeschrei van brand ! En inderdaad, 
vöár er eenige bluschmiddelen konden aangevoerd wor
den, stegen de vlammen uit het Landschaps Tucht- en 
Werkhuis ten hemel, al de omgeïegene gebouwen en 
magazijnen van wapenen en brandstoffen met vernieling 
bedreigende. Schrikbarend was de indruk, welke deze 
gebeurtenis op de harten der ontstelde burgers maakte. 
Terwijl men op de plaats des gevaars te midden van 
het knetteren der vlammen het gekerm hoorde van eenige 
gevangenen, die met geene mogelijkheid gered konden 
worden, zag men ginds een aantal mannen zich een 
weg door het vuur banen, ten einde van deze gelegen
heid ter herkrijging hunner vrijheid gebruik te maken. 
De vrouwen werden gelukkig alle gered, en in veilig
heid gebragt in het Blokhuis. De brandweer moest 
dadelijk, alle hoop laten varen, om het aan alle zijden 
in vlammen staande gebouw te kunnen behouden; maar 
des te ijveriger hield men zich met zes brandspuiten be
zig, om de belendende gebouwen te beveiligen; waar
toe ook de Voogden en Gedeputeerde Staten, door het 
uitlooven van geldsommen, aller krachten spanden en 
den ijver ondersteunden. Bij velen wekte dit een moed 
en koenheid op, die aan roekeloosheid grensde. Althans 
twee gevallen strekken daarvan ten bewijze. Een per
soon van het Vliet, namelijk, stond bestendig, met de 
trompet van een brandspuit gewapend, op het dak, tus
schen het Blokhuis en het brandende Tuchthuis, ten 
einde, door het nathouden van het eerste, dit gebouw 
te beveiligen, terwijl hij zijne kleederen bestendig met 
water liet begieten, om zelf niet in brand te geraken. 
Hel andere geval was, dat drie soldaten het waagden, 
om eenige vaten buskruid uit het daar naast gelegene 
Ammunitiehuis te redden, en met levensgevaar door de 
vliegende vonken heen, in veiligheid te brengen, 
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Na den brand was er van het Tuchthuis niets dan de 
muren overgebleven. De schade aan de naastgelegene 
gebouwen , welke men met brandzeilen had laten dekken , 
was niet belangrijk. De onvermoeide ijver, door de 
burgers dezer stad en de militie hierbij aan den dag 
gelegd, mogt in hooge mate den lof der Staten wegdragen. 

Na het wegruimen van de puinhoopen, schreven Ge
deputeerde Staten tegen den 5 December een buiten
gewonen landsdag ui t , waarop werd besloten, dat het 
Lands Tucht- en Werkhuis op het spoedigste zou wor
den herbouwd ; te welken einde het Mindergetal den last 
ontving, om op den volgenden landsdag deswege eene 
voordragt te doen, om schikkingen te beramen omtrent 
de opsluiting van de gevangenen , en om onderzoek te doen 
naar maatregelen ter verbetering der vroegere inrigting 
en bestuur van het gesticht, met raadpleging der regle
menten van dergelijke gestichten in de andere provinciën. 

Aan dezen last werd den 20 Februarij 1755 voldaan. 
De ontworpene teekeningen, bestekken en begrootingen 
werden opgenomen en goedgekeurd door de Staten, die 
magtiging verleenden, om den herbouw zoo spoedig mo
gelijk te bevorderen, als het belang der zaak vereischte. 
Den 16 April werd het timmer- en metselwerk te zamen 
voor de som van 23,125 Gld. aanbesteed. Gedurende 
het jaar 1755 zag men alzoo een groot vierkant gebouw 
van twee verdiepingen hoog, met eene ruime binnen
plaats in het midden, optrekken, waarbij aan de inrig
ting die verbeteringen werden toegebragt, welke men, 
volgens ontvangene narigten, had noodig geacht. Van
daar dat het gebouw, Toor dien tijd, den lof van eene 
zeer goede gevangenis mogt verwerven, en dat de Staten, 
als een blijk van tevredenheid, hunne Gecommitteerden 
tot den opbouw ieder met een geschenk van 500 Gld, 
begiftigden. Den 24 Junij 1756 werd het gesticht voor 
den Hove van Friesland weder beschikbaar gesteld. 
Boven den ingang stelde men tot opschrift : 

'S LANDS TVGT : EN WERKHUIS GEBOUD A». 1 6 6 1 

AFGEBRAND 1 2 NOT. 1 7 5 4 , HERBOÜD A°, 

1755 EN 1756. 
II. '>'> 
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Daar boven werd ook het vroegere opschrift Weder 
geplaatst, benevens deze latijnsche versregels tot herin
nering aan den brand en de herstelling: 

Terribilis veterem cum Flamma cremaverat Ârcem, 
Mooc nova, tuta magis Jirtnior atque, stetit. 
JVunc trepidate Mali, Frisii dormite secure 
Nam, Bona, Vita Domus sunt quoque tuta magis. 
Bestendig bleef het bestuur des gestiehts daaraan die 

verbeteringen toebrengen, welke goede voorbeelden en 
ondervinding als nuttig voorstelden. Vooral in 1762 had 
dit plaats, toen er eene andere wijze van bestuur werd 
ingevoerd, waarna er ook eene Boîitreederij en Deken-
fabrijk in het huis werd opgerigt. In 1782 werd er in 
het midden der binnenplaats een gebouw gezet, bestemd 
tot ziekenkamer, en tot vertrekken voor krankzinnigen' en 
voor personen, die wegens slecht gedrag hier door hunne 
verwanten besteed werden. Bij den toenmaligen stand 
van het gevangeniswezen in ons vaderland, werd dit 
gesticht, in vergelijking met anderen, destijds, ook door 
den beroemden JOHN HOWARD, zeer geroemd, » zo dat 'er 
»waarschynlyk in de geheele Republiek niet een zo 
» wel ingericht Tucht- en Werkhuis gevonden werd" (*). 

Aan dezen toestand van het gebouw en aan de 
loffelijke wijze, waarop het bestuurd werd, was het 
welligt toe te schrijven, dat dit gesticht bij de orga
nisatie van de gevangenissen, ten gevolge van's Konings 
Besluit van 4 November 1821, No. 16, tot eene van 
's Rijks Groote Gevangenissen voor crimineel veroordeel
den werd bestemd. Onder het bestuur van eene daarbij 
ingestelde Commissie van Administratie, werden er eene 
geheel andere inrigting en wijze van verzorging en 
kleeding, doch vooral naauwkeurige bepalingen omtrent 

(*) Volgens getuigenis van den Tegento. Staat van Friesland, 
1785, II 132, -waarin de toenmalige inrigting wordt beschreven. Ook 
in het Inventaris van s' Lands Werken van 1767 komt eene optelling en 
beschrijving van al de 32 vertrekken van het gebouw voor. De geschie
denis van den branden herbouw vindt men ook bescheven in de Nederl. 
Jaerboekenwm 1754, bl, 1318, en Ï755, hl. 57, 259. 
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den arbeid der gevangenen ingevoerd. Daarbij werden 
de grondslagen gelegd van al de verbeteringen, welke 
er sedert door het Gouvernement en de zorg dier werk
zame Commissie van Administratie bij deze inrigting zijn 
ingevoerd. Reeds in het volgende jaar werd het plan 
ontworpen van eene belangrijke verbetering en vergroo
ting van het gesticht, tot welk einde den 21 Junij 1824 
de Stads Timmerschuur en woning (de oude Arkelei), 
benevens de voormalige Lands Ammunitieschuur, ter 
noordzijde van het Tuchthuis gelegen, door de Regering 
van Leeuwarden voor 9,000 Gld. aan het Rijk werden 
overgedragen, nadat reeds op den 6 Junij 1823 het 
stichten van een groot gebouw op die plaats, bestemd 
voor Werkzalen, was aanbesteed geworden. In 1832 en 
1837 werd ook het Rijk, deels bij wijze van ruiling tegen 
het Stads Burger-Ziekenhuis, eigenaar van de twee groote 
stads gebouwen aan de westzijde van het gesticht, welke 
lang tot Kazerne en Turfschuur gebezigd waren, waarna 
deze in 1838 zijn afgebroken, terwijl er een kleiner 
Wachthuis voor de militaire bezetting van het huis in 
derzelver plaats werd gebouwd. Reeds vroeger, in 1824, 
was het Blokhuis vertimmerd, en tot woning voor den 
Kommandant der gevangenis ingerigt, bij welke gelegen
heid het schavot v^or den westelijken gevel werd afgebroken. 

Nadat er in 1837 door de Massificatie van de gevan
genen en andere maatregelen belangrijke verbeteringen 
ter bevordering van orde en tucht in deze gevangenis 
waren ingevoerd , wenschte het bestuur een grooter en 
vrij terrein rondom het gesticht te bekomen, dat van 
alle gemeenschap met de stad kon worden afgesloten. 
Tot dit einde werden, bij overeenkomst van den 23 De
cember 1837, door de Regering van Leeuwarden, voor 
de som van 3,300 Gld., aan het Rijk afgestaan de Stads
wal ter zuidzijde, en de grond, benevens eene Turf
schuur en woning ter westzijde van het gesticht. In 
den volgenden jare werd nu die wal afgegraven, en de 
daardoor bekomene ruimte met droogramen voor den 
arbeid bezet; terwijl tusschen de Stadsgracht en de 
Keizersgracht, langs de westzijde van het Blokhuis, eene 

22* 
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gracht tot afscheiding van het erf der gevangenis werd 
gegraven, ongeveer in de rigting yan die , welke in 1580 
gedempt was. Ter voltooijing van dit p l an , stond he t 
Stadsbestuur den 10 October 1845 mede aan het Rijk 
af, een gedeelte Tan den Stadswal ter oostzijde van het 
gesticht, ten e inde , door het verlengen van de Keizers
gracht , deze met de Stadsgracht te vereenigen en eene 
volkomene afsluiting van het terrein der gevangenis 
daar te stellen. Be af- en doorgraving Tan dien wal 
had in den volgenden winter plaats. Daarbij werden 
tevens al de gebouwen in den Dienaarstrans en op den 
w a l , reeds ten behoeve van het Rijk aangekocht, afge
broken , bij welke gelegenheid er in den wal nog de grond
slagen der oude vestingwerken van het Blokhuis gevon
den werden. Hierdoor was er eene groote ruimte gronds 
aangewonnen, welke bestemd was , om tot uitbreiding 
van de gebouwen te strekken. Op den 28 Augustus 
1846 had de openbare aanbesteding plaats van een ge
b o u w , hoofdzakelijk bestemd tot nieuwe werkzalen, tot 
verweri j , perserij en droogerij voor den fabrijkarbeid, 
alsmede van eenige veranderingen van de bestaande ge
bouwen. Met de uitvoering van dit we rk , voor de som 
van 16,000 Gld. door p. j . VAN DER WAL aangenomen, 
is men kort daarna begonnen. Doch bovendien werd 
er, in verband met dezen aanbouw, eene tweede en belang
rijke Tertimmering en verandering van de inrigting des ge-
stichts vereischt , welke eenige maanden later, den 16 April 
1847 , Toor eene som Tan 8,758 Gld. door B J. PIETER-

SON werd aangenomen. Door al deze werken zal weder 
eene belangrijke uitbreiding en Terbetering worden toe-
gebragt aan een gesticht, hetwelk, na de voltooijing 
daarTan, eene bevolking Tan ongeveer 900 gevangenen 
zal kunnen bevat ten; — een gesticht , hetwelk voor de 
veiligheid van den staat van zoo groot belang i s , en 
welks inrigting en bes tuur , in weerwil van den onvol-
komenen toestand der gebouwen en in verband met het 
tot dusverre in dit Rijk bestaande gevangenisstelsel, steeds 
de goedkeuring en lof hebben mogen verwerven van 
al len, die in staat en in de gelegenheid waren , dit ge-
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s t ich t te l e e r en k e n n e n , en deszelfs b e h e e r t e k u n n e n 

b e o o r d e e l e n (*). 

7 . H E T STADSHUIS. 

H e t ee rs te R a a d h u i s d e z e r s t a d , w a a r v a n wij m e t 

z e k e r h e i d k e n n i s d r a g e n , w a s e e n g e b o u w a a n de oost

zijde de r Groo t e H o o g s t r a a t (†). I n w e e r w i l Koning K A R E L 

in 1 5 1 7 d e r s tad Waltahuis, t e g e n o v e r d e W a a g , t o t 

e e n R a a d h u i s s c h o n k , b l ee f h e t e e r s t g e n o e m d e d e ze t e l v a n 

h e t S tede l i jk B e s t u u r t o t a a n d e n j a r e 1 5 9 5 , t oen d e s -

zelfs b o u w v a l l i g e t o e s t a n d o o r z a a k w e r d , d a t d e R e g e 

r i n g e e n a n d e r g e b o u w op b e t e r e n s t a n d z o c h t , e n — 

(*) Meer uitvoerige berigten omtrent de inrigting, de verzorging, 
den arbeid en het getal gevangenen van dit gesticht, waaromtrent wij 
in geene bijzonderheden konden treden, als meer passende in eene 
Plaatselijke en Statistieke Beschrijving dezer stad, zijn in der tijd me
degedeeld in : BOWRING, Brieven over Holland, Friesl. en Gron. Leeuw. 
1629, 176, waar hij deze gevangenis »een der opmerkenswaardigste 
«voorwerpen in Holland" noemt; BOBRICIUS, over de Gevangenissen 
in Nederland, Leeuw. 1838, î 6 st. 21 en verv., alsmede de Tabellen , 
achter het 2 e st. gevoegd; RAMON DE LA S\&RA, Reis door Nederland en 
België, Gron. 1839, î e dl. 235 en 272. In het Jaarboekje van LOBATTO 
vindt men bovendien jaarlijks belangrijke overzigten in tabellen nopens 
den staat dezer inrigting. Zeer belangrijk is omtrent dit onderwerp ook 
de Verzameling van Wetten enz, betrekkelijk het Gevangeniswezen, 
in 1846 uitgegeven door den Heer J. J. DE JON&H , Lid der gemelde Com
missie van Administratie. 

(†) Thans, verbouwd, Wijk H, IN0. 121, waar achter het Stads-Soep-
huis is. Reeds bezat de stad een gedeelte van dit gebouw met schuur, 
plaats en steeg, toen de Regering in 1504 en 1505 ook de overige ge
deelten kocht»to en reedhws ende flasckhws," volgens de Koopbrieven, 
N°. 241 en 242 der Stedelijke Archiven, welke in de onvolledige op
gave van VOOUDA, Regist. 71 onkenbaar zijn. Evenwel bleek mij uit eene 
plaats in het Bakkersboek, dat in 1529 door de Regering is » verkofft 
iaën AIYDT ARENTS Stadts oldt Raethuys ende steede voer 800 golden 
«guldens." Waarschijnlijk stond dit ter plaatse van het Old Burger-
Weeshuis , dewijl dat door AÜCK PETERS van ALYDT ARENTS gekocht werd. 
Dit strekke alzoo ter bevestiging van mijn vermoeden, in Aant. 19, bl. 
305 van het Eerste Deel, dat er voor het vermelde gebouw in de 15e 

eeuw reeds een ander Raadhuis bestaan had. Zie ook verder over dit 
onderwerp het reeds medegedeelde op bl. 132, 145, 201, 298, 304, 
321 en 349 van het Eerste Deel. 
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zonderling genoeg — in dat zelfde Waltahuis vond. Dit 
»blau leyen huys ende andere huysinge" met toren aan 
het voorplein, tusschen de Waags- en Kett ingbrug, diende 
destijds tot een wijnhuis of logement, en werd den 28 
Mei 1594 door den Raad van ANNE ISBRANTS-ZOON voor de 
som van 5,945 Goudgld. gekocht en den 1 Mei des vol
genden jaars betrokken (*). 

En evenwel scheen dit nieuwe Raadhuis niet aan de 
verwachting te voldoen. Al thans , reeds in 1601 deed 
men eene poging, om Minnemahuis to t dit einde te koo-
p e n , en in 1608 werd er ui t den Raad eene Commissie 
benoemd, om uit te zien naar eene geschikte plaats tot 
het bouwen van een nieuw Raadhuis. In 1613 kwa
men daartoe drie plaatsen in aanmerking, namelijk: 
het vierkant tusschen de Kleine Kerkstraat en de Dueo 
Martena-pijp, waar reeds een paar erven aangekocht wa
ren (†); aan de Wor te lhaven , waar de stad eigendommen 
h a d , die bij de rooijing van den Eewal verbouwd moes
ten worden (§), en nevens d e , in 1611 aangelegde, Lan-
gepijp. Van geene dezer plaatsen werd echter gebruik 
gemaakt , dewijl men eerlang gelegenheid zocht en vond, 
om Auckamahuis voor de stad aan te koopen. 

Deze oude en aanzienlijke stins, in het midden der 
stad tegenover het Stadhouderlijk Hof gelegen, was sedert 
lang bewoond door he t beroemde geslacht ATJCKAMA, 

welks leden vele ja ren aan het hoofd der Regering hadden 
gestaan. Sedert het in de mannelijke lijn was uitgestor
ven , was d e , uit verschillende panden bestaande, stins 
in twee deelen gescheiden, en in het bezit gekomen 
van onderscheidene aanverwanten (4-). Den 18 Augustus 
1617 besloot de Raad en Gezworene Gemeente , om beide 
op de ontworpene voorwaarden aan te koopen. Het 
grootste gedeelte, bestaande in eene »huysinge, hoff-
» s t eae , plaetze ende poorte met alle annexen ende ge-

(*) De Xoopbrieven komen onder N°. 166 der Stedel. Archiven voor. 
(†) Zie No. 174, 260 en 269 der Archiven, VOORDA, Reg. 55, 75, 77. 
(§) Zie aldaar bl. 76 en 78, N°. 266 en 277, en bl. 46 hier voor. 
(-!•) Zie over dit geslacht het Stamboel, 28, aant. 23. 
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» reehtjeheden van dien," bewoond dopr Dr. BOCCACIUS 

HOPPERUS , werd door den eigenaar JAN WISSEMA te Bles-
sum voor de som van 4,500 Goudgl., en het kleinste 
gedeelte, hewoond door Dr. SEBASTIAAN VAN PRÜISSEN, 

door Dr. ABELÜS ATTAMA, Secretaris van Tietjerkstera-
deel, voor 2,265 Goudgl. aan de stad overgedragen (*). 

Het voormalige of Oud Raadhuis werd nu door de 
Regering verkocht. Zij verbond aan dien verkoop ech
ter verscheidene bepalingen, welke aan deze buurt eene 
groote verandering te weeg bragten. Voor de som van 
2,521 Goudgl. verkocht zij, namelijk, aan CLAES SIMONS

ZOON HOECK » seeckere hoge blauleidecte huysinge , tegen-
»woordich tot het Raadthuys gebruyct, met alle annexen, 
»uitgezonderd de Qercke bancken, alle boeck, brieff 
»ende andere casten, in de Secretarie , Raed ende brieff-
»camer, d' Balie ende d' haecken op de Raad ende 
»ende Sworengemeentecamer, daer t' geweer op leyt 
»enz.;" terwijl de kooper gehouden zou zijn, om 
y> 't westereind van dese vercofte huysinge aff te breec-
?>ken tot verbij d' darde balcke, in voegen, dat de 
»buytenste cant van de nieuwe geuell affter d' zelue 
»balcke opgemetzelt zall worden." Met dit achteruit 
zetten van dien gevel had het Bestuur blijkbaar ten 
doel, om langs dit gebouw en het water een voetpad 
te rooijen, van de Voorstreek naar het nieuwe Raadhuis, 
in overeenstemming met de overige aan deze gracht ge
bouwde huizen. Daardoor ontstond het Heerenwaltje. 
Bovendien werd het voorplein van het Oud-Raadhuis 
tot erven verkocht, met naauwkeurige bepaling van de 
grootte en den vorm, welke de daarop te bouwen drie 
huizen moesten bekomen. Deze aan- en verbouwing had 
nog in 1618 plaats (†). 

(*) Uit de Koopbrieven, onder N°. 272 en 276 der Archiven, vooRju, 
77 en 78, blijkt, dat de Regering dit gebouw »tot dienst van de Stadt in 
»eigendonirne begeert hadde, door vrundlycke ofte rechtelyeke coop 
i ofte tauxatie van dpnHoue." Zóó veel haas-t scheen men nu te maken, 
en zelfs het stelsel van onteigening te willen toepassen. 

(†) De koopbrieven van dit gebouw en die ledige plaatsen komen 
in de Arehivekaai onder JV'\ 278, 275 ca 270 voor, VOOHBA, 78 en 79. 
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Intusschen was het nieuwe Raadhuis den 1 Mei 1618 
door het Stedelijk Bestuur betrokken, nadat een der 
panden was afgebroken ter verbetering van den hoofd
ingang. In 1643 en 1682 werden er vertrekken bij 
aangebouwd, en in 1688 en later nam men in over
weging, om zoowel den voor- als den achtergevel Tan 
het gebouw te vernieuwen. Van lieverlede toch deden 
er zich gebreken op aan het gebouw, welks ouderdom 
aanzienlijke kosten tot herstelling vereischte. Om die 
reden rijpte eerlang het plan, om het geheel te ver
nieuwen , en een Raadhuis te bouwen, dat in de be
staande behoeften zou voorzien, en met » de luister ende 
» eere van de Stadt overeenkomstig zou zijn." Het voor
stel daartoe, op den 14 Julij 1713 gedaan, vond alge-
meenen bijval onder de leden der Regering; te meer, 
omdat uit de zoogenaamde Magistraats- en Vroedschaps-
beurs, in 1679 tot aankoop van een nieuw Klokkespel 
ingesteld (*), sedert buitendien zoo weinige uitgaven 
waren gedaan, dat er nu eene aanzienlijke som voor
handen was, waarover de Regering kon beschikken, ten 
einde dezelve, naar het doel der instelling, »tot een 
» Cieraad en Ornament van de Stadt ter geschapener ge-
»legentheyt te amployeren, opdat het nieuwe Stadts-
»huys buyten belastinge van de Stadt en de Burgeren 
»en Ingezetenen van dien soude kunnen worden ge-
» maekt." 

Nadat er eene Commissie was benoemd, om deswege 
een plan en regeling van kosten te ontwerpen, beslo
ten Magistraat en Vroedschap den 14 December 1713, 
dat het Stadshuis (†) naar haar ontwerp zoude worden 
verbouwd en vergroot, terwijl er tevens omtrent de 
kosten voorloopige schikkingen gemaakt werden. Den 
19 Februarij 1715 werd er nu een begin gemaakt met 
het afbreken van het oude gebouw, waarna, op ver
zoek van den Magistraat, Prinses MARIA LOUISA toestond, 

(*) Zie over de oprigting daarvan bl. 147 hier voor. 
(†) Men veroorloove mij de spelling van Stadshuis, naar onze uit

spraak, te behouden, in plaats van het harde Stadhuis, dat wij kwa
lijk kunnen uitspreken. 
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dat op den 1 April door den driejarigen Prins WILLEM 
CAREL HEHDRIK FRISO op eene plegtige wijze de eerste 
steen van het nieuwe Raadhuis werd gelegd. Daar de 
meeste bouwmaterialen reeds in den vorigen jare aan
gekocht waren, vorderde de opbouw, onder de leiding 
van den Bouwmeester CLAES BOCKES BALCK, ZOO spoe
dig, dat het gebouw nog voor den winter onder dak 
werd gebragt, weshalve de Regering, die intussehen 
hare vergaderingen had gehouden in het gebouw der 
Munt, in de Groote Kerkstraat (het Diakeniehuis), reeds 
op den 1 December 1715 in het nieuwe Raadhuis de 
eerste vergadering kon houden. Van nu af aan vorder
den de werkzaamheden van het betimmeren, bepleisteren 
en afwerken van de verschillende deelen van het ge
bouw minder vlug: want nadat den Bouwmeester BALCK 

in 1721 voor buitengewone diensten eene vereering van 
250 Gld. was toegelegd, was het kunstig bewerkte plafond 
der voorzaal, het Stads Wapen voorstellende, eerst in 
1724 door JOSEPH BARBERINO en GIO BATISTA ALBISETTI 

voltooid. Geen wonder, want aan de versiering van 
het gebouw werden veel zorg en groote kosten besteed. 
Zoo leverde ALEXANDER BAART in 1718 in de Raadka
mer van den Magistraat een Tapeetwerk (Gobelins), het
welk met 1050 Gld. betaald werd. De Schilder HATEMA 

ontving voor schilderwerk in de schoorsteenen enz. eene 
som van 500 Gld. De fraai gesnedene ballustrade langs 
den eikenhouten bordes-trap werd door PIETER ÏÏAUTA 

en B. DIJKSTRA bewerkt; terwijl de eerste ook het beeld
werk in de frontespice des voorgevels vervaardigde, 
hetwelk de Wijsheid, houdende het Stads Wapen, 
nevens de Wet , de Geregtigheid en de Voorzigtigheid 
voorstelt. De gehouwen steen werd door GERIBRAND VAN 

DER HAVEN bewerkt. Dit alles, en onderscheidene be
hangsels van goudleer, nieuwe tafels en stoelen, bene
vens eerdere meubelèring hebben de kosten van dit ge
bouw , met het overwelven van de gracht tot een voor
plein, tot eene som van ongeveer 50,000 Gld. opgevoerd, 
welke geheel door de leden der Regering is gehoed ge
worden. Zonder twijfel werd daardoor aan de bedoe-
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Jing van gemeld fonds voldaan, daar dit gebouw door 
«ene schoone bouworde en regelmatige inrigting, dezer 
s tad inderdaad een waardig sieraad schonk. 

Iets Meef er echter aan dit Raadhuis ontbreken. Het 
was eene Groote Zaal , waaraan, vooral bij plegtige gele
genheden en talrijke vergaderingen, behoefte bestond. 
B e n 10 Junij 1760 besloot de Raad zulk eene zaal 
achter het Stadshuis aan te bouwen , en den 12 Augus
tus werd daa rvan , uit naam van Prins WILLEM V en 
in tegenwoordigheid van Prinses MARJA LOÜISA , de eerste 
s teen gelegd door Jhr. R. H. Baron VAN HAMBROICK TOT 

ARENDHORST , met zóó vele plegtigheid, aanspraken, 
komplimenten enz. , dat de beschrijving daarvan dertig 
bladzijden schrifts beslaat (*). Wi j zullen deze niet over
n e m e n , maar vermelden, dat dit gebouw met de meest 
mogelijke onbekrompenheid en zorg werd afgewerkt; 
dat de waïiden dezer zaal met eikenhout en lofwerk 
naar den to enmaligen smaak keurig werden bet immerd; 
da t in de v a k k e n daar tusschen de levensgroote afbeeld
sels van al de Friesche Stadhouders , alsmede onder
scheidene zinnebeeldige voorstellingen door de Schilders 
ACCAMA , KjaJERT en JELGERHüjs werden geschilderd; en 
dat er dooi- den Magistraat en Vroedschap, u i t het vroe
ger vermelde fonds, geene kosten werden gespaard ter 
verfraaijing » v a n dit nieuwe Gebouw en ampele ver
t r e k , gedestineerd tot affhandelinge der voornaamste 
» z a k e n , d e Regeringe der stad Leeuwarden betref-
» fende, waa r in het Recht werd gehouden en best ierd, 
» d e Just i t ie gehandhaafd, de Processen gesententieerd, 
» en de pufolieque aanspraken op eene solemnele wijze ver-
» richt wei "den." 

Veel haid het Raadhuis door dezen belangrijken aanbouw 
gewonnen. Vervolgens bleef he t gebouw gedurende vele 
jaren in den zelfden stand. Bij de omwenteling van 
1795 w e r d e n hoven vermelde afbeeldsels der Nassausche 
Vorsten u i t de zaal weggenomen, en de Kaak of pronk-

(*) Een. eenigzins minder uitvoerig verhaal van die plegtigheid is 
gedrukt in ümNedeil Joeibortpti \an 1780, M, 9il—951. 
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paal nabij de stoep afgebroken. Eenige jaren later werd 
de Vertrekkamer versierd met een behangsel, voorstel^ 
lende Mozes met de zeventigen des volks van Israël, 
geschilderd door HARMEN REEKKERK, doch niet voltooid. 
In 1816 gaven nieuwe ramen met groote ruiten aan den 
voorgevel een gunstiger aanzien. Nadat er in 1830 in 
de Groote Zaal nog twee lichtramen gemaakt waren, 
besloot de Raad de ledige vakken, waarin vroeger de 
afbeeldsels der Stadhouders gevat waren, thans te vullen 
met de beeldtenissen van Z. M. den Koning, Prinses 
ÄARIA LOüiSA en andere leden van het Koninklijk Ge
slacht. De beide genoemde portretten zijn in 1832 en 
1836 door den schilder w. B. YAN DER KOOI geleverd, 
en strekken deze zaal tot geen gering sieraad. 

Sedert de Stedelijke Raad uit twintig personen bestond, 
werd de gewone Raadkamer voor des7elfs vergaderingen te 
bekrompen-, en de Groote Zaal integendeel daarvoor te 
groot geacht. Vanhier het verlangen der Regering ter 
bekoming van een lokaal in het Stadshuis, hetwelk voor 
deze bestemming meer geschikt was. Dit werd in 1845 
gevonden door de vereeniging van twee bovenvertrek-
ken aan de zuidzijde, welke tot dusverre gediend badden 
tot woning van den Kamerbewaarder, voor wien nu , 
beneden de Groote Zaal, meer geschikte vertrekken 
verordend werden. Met fraaije pilasters en wanden van 
kunstmarmer opgezet en met kunstig plafoneerwerk donr 
J. E. HARTENS gestukadoord, werd er door den Architekt 
TH. ROMEIN aan deze nieuwe Raadzaal buitengewone zorg 
besteed, om het Stadshuis met een fraai vertrek te ver
sieren. Nadat zij in Mei 1847 voltooid werd, is daarin 
den 1 Junij door den Stedelijken Raad de eerste ver. 
gadering gehouden. 

Nagenoeg ten zelfden tijde werden ook andere lokalen, 
als: voor den Burgerlijken stand, het Archief enz., benevens 
de Koepeltoren en lijst vernieuwd en verbeterd; ter
wijl de ingang een deftig aanzien verkreeg door een 
nieuwen hoogen stoep of bordes van gehouwen steen, 
op welks hoeken Kandelabres van gegoten ijzer geplaatst 
werden. Al deze verbeteringen en verfraaijiogen hebben 
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dezen zetel Tan het Stedelijk Bestuur de meest wenscbelijke 
geschiktheid voor deszelfs bestemming gegeven, welke 
beantwoordt aan het gunstig uitwendig voorkomen, dat 
inderdaad, naar het doel der stichters, »tot een Cie-
»raad en Ornament van de Stadt" verstrekt. 

Na alzoo eenige zoogenaamde Wereldlijke Gebouwen 
en Inrigtingen behandeld te hebben, zullen wij nu over
gaan, de voornaamste Weldadige Gestichten enz. afzon
derlijk te beschouwen. 

8 . HET ST. ANTHOFÏ-GASTHUÎS (*). 

De H. ANTHOMüs, bijgenaamd van Belle, de stichter 
der Kloosterorde van zijnen naam, werd in het jaar 
251 uit christen-ouders in het Egyptisch dorp Coma 
geboren. Na hunnen dood besloot hij de wereld vaar
wel te zeggen, zich geheel aan de godsdienst toe te 
wijden, en liefdadigheid aan zijne medemenschen te be-
toonen. Hij verkocht zijne ouderlijke erfenis, en be
steedde de opbrengst daarvan tot het uitdeelen van milde 
gaven aan arme, oude en gebrekkige menschen. Met ver
lating van de wereld, zocht hij in de woestijnen een
zaamheid , en in bergholen, spelonken en bouwvallen 
verblijf. Vele personen kwamen hem bezoeken, om 
getuige zijner heiligheid te zijn. Met hen, die zijn 
voorbeeld, in afzondering van de wereld, wilden vol
gen, stichtte hij bij den berg Colzim, niet ver van de 
R o o d e z e e een Klooster, waarin hij, zoo men wil, 
den 17 Januarij des jaars 356 in den ouderdom van 
105 jaren overleed. Zijne nagedachtenis werd vervol
gens door de Kerk in hooge eere gehouden; bijzonder 

(*) Dit Gesticht bezit een zeer belangrijk Archief, hetwelk ik in 
183-4, op verzoek van Heeren Voogden, in orde gebragt-,» daarvan 
Registers opgemaakt-, en daaruit eene uitvoerige Geschiedenis van dit 
en van het St. Jakobs-Gasthuis zamengesteld heb, waarvan het volgende 
een zakelijk uittreksel of eene bekorting is. Dat Archief is 150 jaren 
ouder dan de stukken, waarop de Heer VOORDA (Voorrede van zijn Re
gister) zijne verkeerde redeneringen omtrent dit gesticht gebouwd heeft. 
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in de Fransche stad Vienne in Dauphiné, welke zich 
beroemde de stoffelijke overblijfselen van dezen Heilige 
te bezitten. Hierom werd aldaar omstreeks den jare 
1100 een Ziekenhuis gesticht en aan hem gewijd. 
Later werd dit in eene Abtdij veranderd, werwaarts 
velen zich begaven, om, door het aanroepen van dezen 
Heilige en de kracht zijner reliquien, Yan velerlei 
kwalen genezen te worden. Te zijner eere werd er 
vervolgens eene orde ingesteld , bekend onder den naam 
van St. Anthonis-heeren, die inzonderheid zekere huid
ziekte, het Anthonis-vuur genaamd, konden genezen. 
En waar deze orde zich onder de christenheid ver
spreidde , werden er Ziekenhuizen opgerigt, welke, aan 
den H. ANTHOMÜS gewijd, zijn voorbeeld in het verple
gen en weldoen van oude, arme en gebrekkige men-
schen trachtten te volgen. Vandaar, dat ook in ons 
vaderland te 's Gravenhage, Rotterdam, Dordrecht, 
Haarlem, Groningen, Bolsward, Vollenhoven enz. naar 
hem genoemde Zieken- of Gasthuizen gesticht werden (*). 

Ook te Leeuwarden werd niet lang na den jare 1400 
zulk een gesticht opgerigt door het Geestelijke Gild of 
de Broederschap van het Heilige Sacrament, welke een 
eigen altaar had in de kerk van Oldehove, en die zich, 
door het onderling bijeenbrengen van liefdegaven, bij
zonder belast had met de zorg voor de huiszittende 
armen dezer stad (†). Zij bestemde dit Gildehuis tot 
een verblijf voor burgers en burgeressen dezer stad, die, 
oud, krank en verarmd zijnde, zich zelve niet meer 
konden onderhouden; met bepaling, dat, indien zij iets 
bezaten of mogten bekomen, dit het eigendom van het 
Gasthuis zou blijven. Het oorspronkelijk doel der instel
ling was alzoo een Arm-, een Zieken- en een Proveniers-

(*) Zie MORERi, Grand Biet. Histor. I 513, art. Anthoine; i ' HO-
JIOND, Eist. Abr. de V Eglise, I 57, 163; DE RIEMER, Beschrijv, van 
's Gravenhage, I 506; VAH KETN, Rotterdam, 1 8 3 ; SCHOONEBEEK, 

Geestel. Orders, 82, No. U ; Overijss. Almanak, 18-43, 282. 
(†) Zie over den aard en de bestemming dezer Geestelijke Broe

derschappen de berigten, medegedeeld in Aanteekening 37 van het 
Eerste Deel, bl. 326. 
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fats, daar , ten gevolge van laatst vermelde bepaling, 
reeds zeer vroeg verschillende personen, tegen overgave 
van een gedeelte of van al hunne bezittingen, huisvesting 
en verzorging in dit gesticht verzochten en bekwamen. 

Sedert 1425 verkreeg he t gesticht van lieverlede meer
dere bezittingen en grootere uitgebreidheid ten gevolge 
van onderscheidene giften en besprekingen. Hierdoor 
Waren de Voogden ook in de gelegenheid, om, ter ver
vulling van de geestelijke behoeften der bewoners van 
het gesticht en der Gildebroeders, in 1430 eene kapel 
of k e r k , van 27 ellen lengte en 9 ellen breedte ter 
oostzijde van het hoofdgebouw aan de Groote Kerkstraat 
te bouwen , welke vervolgens door een Prebende-Pries
ter der kerk van Oldehove bediend werd. Al die gif
ten droegen achtereenvolgens bi j , om het gesticht deszelfs 
tegenwoordige ui tges t rektheid , eene oppervlakte van 4400 
vierkante el len, te bezorgen, welke echter in de eerste 
eeuw nog slechts voor een klein gedeelte bebouwd was. 

In het begin der volgende eeuw werd aan de oost
zijde der kapel nog een lang gebouw tot eene Zieken
zaal of zoogenaamde Beijer gebouwd (*), w e l k e , bij 
deszelfs herbouwing in 1565, de bestemming had , om 
arme burgers, burgers k inderen , dienstboden en derge
lijke personen, met ziekten of kwalen bezwaard, te ver-
torgen , en om doortrekkende arme lieden drie nachten 
te herbergen en te onderhouden. Als zoodanig voorzag 
deze algemeene Ziekenzaal hier weldadig in den nood 
van vele behoeftige kranken en reizende personen. Gelijk
tijdig werden er ook krankzinnigen in dit gesticht besteed , 
en in zoogenaamde Dore-kasten bewaard en verzorgd. 

Ofschoon de bezittingen en inkomsten van het Gast
huis door een zorgvuldig beheer en onderscheidene be
sprekingen van tijd tot tijd toenamen, eischten de be-

(*) WASSEKBERGH, Taalk. Bijdragen, I 1-4, en MCTER'S Woorden
schat , houden Beiert of Baiert voor chaos: voor eene plaats, waar 
alles ondereenvermengd is; doch BILDESDIJK , Verkl. Gesîachthjst, 
I 37, leidt den oorsprong des naams af van tbeien, heiden, dat is, 
«verblijf hebben of geven, toeven," hetwelk met de bestemming meer 
overeenkomst schijnt te hebben. 
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hoeften van het gestieht en vooral de bedeeling van de 
huiszitteude armen bestendig zóó groote sommen, dat 
de Voogden eerst in 1558 en daarna weder in 1565 
van Koning FILIPS toestemming verzoehten en verkregen r 

om ten voordeele van hun gesticht eene Loterij van 
goud- en zilverwerken, juweelen, geldsommen enz. te 
houden, waarvan het getal loten, tegen twee stuivers 
ieder, eerst op 40,000 en daarna op 80,000 bepaald 
werd. Het is echter onbekend, of dit zonderlinge mid
del ter bekoming van fondsen aangewend is , en welke 
daarvan de uitslag is geweest. Zeker is het, dat de 
Voogden in het laatst genoemde jaar tot herstelling van 
de vervallene gebouwen van het Gasthuis rijkelijk on
dersteund werden door de onbekrompene weldadigheid 
van de vrome SAEPCK TAN ITSMA , eerst weduwe van 
den bekenden edelman JEMME HERJTJWSMA en laatstelijk 
van DOÜWE TAN BURMANIA; eene vrouw, wier veelvuldige 
weldaden, aan armen, weduwen en weezen betoond, 
verdienen, dat haar naam zegenend herdacht-, en dat 
haar voorbeeld duurzaam nagevolgd worde (*). 

De kwijning, waarin bet gesticht sedert eenige jaren 
verkeerd had, nam echter sedert 1565, ten gevolge van 
den oorlog en de daardoor vermeerderde armoede, der
mate toe, dat de Voogden bestendig uitzagen naar eene 
gunstige gelegenheid ter verbetering van hunne fondsen. 
Die gelegenheid deed zich in 1580 bij het doorbreken 
van de hervorming op. In vereeniging met de Voogden 
van het Weeshuis en met de door de Regering benoemde 
Verzorgers van de algemeene armen der stad, verzoch
ten de Gasthuis-Voogden van het Stedelijk Bestuur, dat 
hunne drie armen-administratiën in het bezit mogten ge
steld worden van de goederen en opkomsten der drie 
vervallene Kloosters in deze stad, welk verzoek hun 

{*) Zie over haar Eerste Deel, hl. 3-46; Stamboek, 227, aant. 153, en 
de Geschiedenis van het Old Burger-Weeshuis, welks herbouwing 
zij gelijktijdig bekostigde. Boven dat alles schonk die edele vrouw 
aan de Gasthuis-Voogden nog 200 Gld. bij haar testament, teneinde 
uit de renten daarvan de te bedliggende kranken te verkwikken, 
gelijk zij zulks bij haar leven in persoon had gedaan. 
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den 4 April 1582 werd ingewilligd (*). Hierdoor wer
den de inkomsten -van het Gasthuis aanmerkelijk ver
beterd ; terwijl het tevens, ten gevolge dier hervorming, 
ontheven werd van de zorg voor de huiszittende a rmen, 
welke vervolgens deels door de Diakenie der Hervormde 
Gemeente , en deels , voor zooverre zij geene ledematen 
waren , door de Stedelijke Armverzorgers uit de Kloos
ter- of Quotisatiegoederen bedeeld werden. 

Deze ontheffing had ten gevolge, dat het Gasthuis 
alleen deszelfs bestemming als Proveniershuis behield , 
en alleen door den Beijer in de behoeften van kranke 
en doortrekkende armen bleef voorzien. Evenwel tracht
ten de Voogden zooveel mogelijk aan de oorspronkelijke 
bestemming getrouw te blijven, door in 1603 de voor
malige Kerk in te rigten tot eene groote zieken- of zwak-
kenkamer , waarin een aantal personen om niet of tegen 
eene geringe som gehuisvest werden , en waarin ook 
anderen, die buiten- of op de zolders van het gesticht 
sl iepen, het middagmaal hielden aan de zoogenaamde 
arme-proveniers-tafel. De rijke proveniers , die zich 
in het gesticht gekocht hadden, aten in een ander ver
t rek , of in hunne afzonderlijke kamertjes. Het getal 
van hen , die op deze wijze inwoning begeerden, werd 
allengs zoo aanzienlijk, dat de Voogden eerlang een 
aantal woningen op den onbebouwden grond van het ge
sticht l ieten aanbouwen. Zoo ontstonden in 1623 de 
zeven kamers in de Heeres t raa t ; in 1636 acht aan de 
oostzijde op het Hoog; in 1644 vier aan de noordzijde 
daar nevens , en in 1685 en 1696 elf vertrekken onder 
één dak aan de zuidzijde, de Nieuweburen genaamd; 
terwijl de vier kamers aan de noordwestzijde vernieuwd 
en ook andere gedeelten van het gesticht veibouwd wer
den. I n 1682 werd vooral de voorgevel met hoofdpoort 
in de Kerkstraat vernieuwd. Door al deze aanbouwin-
gen kon het gesticht een veel grooter getal bewoners 
beva t ten , en met meerdere ruimte aan zijne bestem
ming voldoen. 

(*) Zie dit uitvoeriger verhaald in het Eerste Deel, bl. 244, 361, 
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In weerwil van dezen gunstigen toestand, verkeerden 
echter de fondsen van het Gasthuis in het grootste ge
deelte der volgende eeuw in een gevaarlijken staat van 
kwijning. Inzonderheid kostte het onderhoud van den 
Beijer groote sommen. Het was daarom, dat de Voog
den in 1772 gemagtigd werden, om den Beijer op te 
heffen. Hierdoor werd het gesticht van een gewigtig 
bezwaar ontheven. Ter bevordering van dit zelfde doel 
en eene meer gelijkmatige bewoning van het gesticht, 
werd in 1783 ook de Kerk tot twaalf kamers ver
bouwd. 

Uit al het medegedeelde laat zich alzoo duidelijk ver
klaren , op welke wijze dit gesticht van lieverlede des-
zelfs tegenwoordige bestemming van Proveniershuis heeft 
bekomen. Ten gevolge der omwenteling van 1795, 
bragt de beschikking van het Provinciaal Bestuur over 
de Corpora-goederen, en daarna de tiercèring van de 
lands schuldbrieven in 1811, deze stichting groote 
schade toe. Sedert zijn de fondsen met zoo veel zorg 
bestuurd, dat de geledene verliezen hersteld zijn, en 
dat de Voogden in staat waren, ten jare 1843 nog vijf
tien nieuwe kamers voor proveniers bij het bestaande 
getal van 58 aan te bouwen, en wel zeven ter plaatse 
van den Beijer, en acht ter zijde van de Turfschuur 
achter de Heerestraat. De laatste werden bestemd, om 
gratis bewoond-, en door Voogden en Voogdessen bege
ven te worden. 

Met de vermelding van deze belangrijke uitbreiding be
sluiten wij de geschiedenis van een gesticht, dat gedurende 
de vier eeuwen van zijn bestaan én voor de lijdende mensch-
heid én voor vele grijzen een weldadig toevlugtsoord 
was, en hetwelk thans het verblijf is van een zeventigtaî 
bejaarde personen, die meest allen zich met dankbare 
tevredenheid verheugen, na veel zorg en moeite eene 
wijkplaats te hebben gevonden, waar zij het overschot 
hunner dagen, zorgenvrij en voor geene donkere toe
komst bekommerd, zullen mogen doorbrengen. Lang 
moge dit voortreffelijk gesticht deze bestemming ver
vullen , en deze stad tot eer en sieraad verstrekken! 

JT. 23 
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9 . HET ST. JAKOBS-GASTHUIS(*). 

In de laatste helft der vijftiende eeuw woonden te 
Leeuwarden, in de Groote Hoogstraat, AREND TAN ZWOLLE , 
en zijne vrouw HILLE. Vroeger hadden zij te Surhuizum 
gewoond. Rijkelijk met goederen gezegend, bepaalden 
zij in het jaar 1459 bij uitersten wille, dat, bij overlij
den van een hunner, hunne bezittingen in drie deelen 
moesten gedeeld worden, waarvan een zou zijn voor 
den nageblevene en het tweede voor des overledenen 
bloedverwanten, terwijl het laatste derde gedeelte ter 
eere Gods en hunner zielen zaligheid moest aangewend 
worden. 

Na den dood van AREND VAN ZWOELE, in 1478, had die 
verdeeling plaats, en verklaarde zijne weduwe, bij testament: 
»tot eene eeuwige memorie en tot zaligheid harer ellen
dige ziele en die harer lieve vrienden, ten behoeve der 
armen een Gasthuis te willen stichten, dat zij den goe
den, heiligen heere sinte JAKOB, die de apostel of be
schermheilige van AREND was geweest, ter eere wilde 
opdragen". Zij stond daartoe het derde deel harer goe
deren af, en bovendien het door haar bewoonde en het 
daar naast gelegene huis, ten einde het eerste tot eene 
Kapel en het laatste, waarin zij eene kamer wilde blij
ven bewonen, tot Gasthuis in te rigten, ten behoeve 
van burgers en burgeressen dezer stad, die, oud, krank 
en verarmd zijnde, zich zelve niet meer konden onder
houden ; met bijvoeging: »die zullen hunne proven hier 
hebben; en brengen zij wat mede, of wat zij hebben 
of krijgen mogen, dat zal in het Gasthuis blijven" ; ter
wijl zij Heer SIBETH BEENTHIAMA, Pastoor van Oldehove, 
de Sacraments-Voogden of Bestuurders van het St, An-
thony-Gasthuis en drie harer bloedverwanten tot Bestuur
ders van het gesticht aanstelde. 

Ten jare 1480 werd het hoekhuis van de Hoogstraat 

(*) De Fundatiebrief van dit gesticht en verdere bescheiden daar
toe betrekkelijk zijn in het Archief van het St. Anfhony-Gasthuis 
berustende. 
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en de Klokstraat tot eeûe Kapel verbouwd en ingerigt (*); 
waarna verscheidene huizen en erven binnen in dat 
vierkant of blok huizen werden aangekocht, om met 
het naast de kapel gelegene gebouw tot één gesticht 
vereenigd en als Gasthuis gebruikt te worden. Die bin
nenruimte, waaraan ook twee hooge schuren gebouwd 
werden, kon men destijds naderen door verschillende 
toegangen, Tan welke er nog drie stegen bestaan in de 
St. Jakobsstraat (welke van dit Godshuis haren naam ont
leent) , alsmede eene in het Naauw, terwijl eene vijfde , in 
de Hoogstraat, niet meer aanwezig is. 

Dit gesticht was alzoo eene gelijke, schoon niet zoo 
uitgestrekte inrigting als die aan den H. ANTHONIITS ge
wijd. Er zijn onder deszelfs Archiven wel eenige zoo
genaamde Proef brieven voorhanden van personen, die 
tegen eene bepaalde som eene prove, of huisvesting en 
onderhoud, in dit Gasthuis verzochten en bekwamen; 
doch dit getal is, even als de blijken van begiftiging of 
bespreking, zeer gering. Het schijnt dus, dat de bezit
tingen en inkomsten van liet gesticht te gering waren 
en niet genoeg ondersteund werden, om deze inrigting 
bij voortduring gaande te houden. Na het overlijden 
van den genoemden Pastoor en van de bloedverwanten 
der stichteres, waren de Sacraments-Voogden alleen 
Bestuurders gebleven, en deze hadden in de eerste on
rustige jaren van het Saksische tijdvak werks genoeg, 
om hun eigen Gasthuis in stand te houden. Althans 
reeds in 1511 kwijnde het gesticht dermate, dat het Ste
delijk. Bestuur pogingen aanwendde, om het te ondersteu
nen. Omstreeks 1540 heeft de Regering, door het bou
wen van den Nieuwetoren, aan de Kapel van het Gast
huis eenig meerder aanzien gegeven. Te vergeefs; eerlang 
werden de bezittingen dezer stichting vereenigd met die van 
het St. Anthony-Gasthuis, welks Voogden voor het onder-

(*) In het tegenwoordig lokaal der Nachtwacht en de daar naast 
gelegene woning van den Stads Klokkenist en Tuinman is de oude 
vorm der Kapel nog duidelijk te herkennen; terwijl binnen aan het 
dak nog een gedeelte van het houten gewelf der kerk wordt gevonden. 

23* 



3 5 8 GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING VAN LEEUWARDEN. 

houd der nog aanwezige proveniers en zieken bleven 
zorgen, waarna zij in 1581 van de Regering verzochten, 
om het gesticht op te heffen, en om deszelfs overige 
goederen en den opbrengst der gebouwen tot ondersteu
ning van hunnen achterlijken toestand te mogen bezi
gen. Dit gebeurde, terwijl de Kapel geacht werd bij 
den Toren te behoören, en der stad verbleef. De onder
scheidene panden binnen in het vierkant werden meest 
gekocht door de eigenaars van- en getrokken bij de hui
zen in de Hoogstraat en St. Jakobsstraat. Een der grootste 
gebouwen aan de zuidzijde is in 1806 door de bewoners 
van drie huizen in het Naauw gekocht en gesloopt, ter 
bekoming van eenigen tuingrond achter hunne erven. 

Na een honderdjarig bestaan nam dit gesticht aldus 
een einde, zoo weinige sporen van zijn aanwezen nala
tende, dat het den meesten onzer stadgenooten thans 
geheel onbekend was gebleven. 

1 0 . HET DIAKEMEHÜIS 

DER 

1VEBERDUWSCHE HERVORMBE GEMEENTE. 

De Diakenen der Nederduitsche Hervormde Gemeente 
hadden lang in het onderhoud van hunne bejaarde en 
kranke armen voorzien, door ze ôf in zoogenaamde 
Diakeniekamers huisvesting te geven, of bij geringe 
lieden tegen een weekgeld van 28 stuivers in den kost 
te besteden, toen de ervaring hun de overtuiging schonk, 
dat deze wijze van onderhoud voor het beheer niet 
alleen kostbaar en lastig was, maar dat ook »vele dier 
»Arme Huisgenoten des geloovs sîegt gerjf, gering ge-
»mak, zobere spys en drank, zuinige having, en weinig 
»of geen gelegentheid en opwekking tot Huisgodsdienst 
» en eigen Zielsbezorging hadden." Groot was dus hunne 
begeerte, om hen in een eigen wel ingerigt Armhuis on
der een geregeld bestuur te vereenigen, en om hen, 
van het gewoel der wereld afgezonderd, zoo veel mo-
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gelijk gelegenheid tot rust en stichting te bezorgen; — 
te meer, dewijl eene voorloopige berekening de meening 
had gevestigd, dat die wijze van verpleging ongeveer 
1000 Gld. jaarlijks minder kostbaar zou zijn dan de be
staande. Eene belangrijke erfenis van SIMON PARS deed 
ten jare 1755 die overleggingen en wenschen in een 
besluit verkeeren, om de stichting voor te bereiden 
van zulk een gebouw, waarvan de kosten op omstreeks 
15,000 Gld. en het jaarlijks onderhoud van hetzelve, 
voor ongeveer 100 personen en de huisbedienden, op 
6,500 Gld. geraamd werden. 

Nadat Diakenen in 1755 den Magistraat van hun voor
nemen kennis gegeven-, en om eene plaats tot het bou
wen van zulk een gesticht verzocht hadden, kwam eerst 
het terrein in den Jakobijner-dwinger, daarna de Kerk 
van Nyehove en eindelijk de opgehevene Landschaps 
Munt in aanmerking. Dit gebouw, door het geslacht 
HOLDiNGA gesticht, en daarna door de geslachten THOE 

SCHWARTZENBERG en TAN AY/LTA bezeten, was van 1693 tot 
1756 tot Munt gebruikt geworden, en werd nu voor 
de som van 6,800 Gïd. door Diakenen van Mevr. TAK 
AYLVA gekocht (*). De hechtheid en gunstige stand van 
dit oud-adellijk huis, maar vooral deszelfs uitgestrekt
heid , welke vóór 80 en achter 140 voeten breedte-, en aan 
de oostzijde 170 en aan de westzijde 150 voeten lengte 
had, schenen bijzonder geschikt te zijn, om het tot een 
Armhuis in te rigten. Tot dit einde werd op den 22 
Maart 1758, namens Prinses MARIA LODTSA , door den 
Baron R. H. VAN HAMBROICK met groote plegtigheid de 
eerste steen gelegd van den nieuwen aanbouw, bestaande 
in 32 kamertjes, waarmede het huis moest worden ver
groot ; terwijl het eene eetzaal en verschillende andere 
vertrekken bekwam, welke het voor eene bevolking 
van ruim honderd personen verder geschikt maakten. 

In het voorjaar van 1759 was het gesticht eindelijk 
gereed, en op den 8 Mei werden er tachtig oudelieden 

(*) Zie over dit gebouw Ectste Deel, bl. 200 en 348, en bl. 82 
en 83 hier voor. 
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in opgenomen. Op den volgenden dag had , in tegen
woordigheid van de Heeren Raden in den Hove, Ma
gistraat en Vroedschap, Bevelhebbers, Kerkeraad en 
vele andere personen, in de eetzaal van het huis de 
plegtige inwijding plaats van het gesticht, bestaande 
in eene Redevoering en Gebed door den Leeiaar CORH. 

BLOM, d i e , na gesproken te hebben over de verpligting 
tot het verzorgen van de armen, vele bijzonderheden 
omtrent dit huis en deszelfs vernieuwde bestemming 
mededeelde, en hulde toebragt aan allen, wier liefda
dige gezindheid de stichting daarvan had bevorderd. 

E n inderdaad werd die hulp op grooter prijs gesteld, 
naarmate men haar meer noodig h a d , dewijl de kosten 
van aanbouw en oprigting de vroegere raming verre 
overschreden hadden. Boven de vermelde koopsom 
toch kwam den aanbouw op niet minder dan 16,758 Gld. 
te s taan, en had men tot de meubelèring van he t ge
heel 4,275 Gld. noodig, zoodat de kosten van het ge
sticht tot ruim 28,000 Gld. waren gestegen, welke in 
het volgend jaar nog met ruim 2,000 Gld. voor vertim
mering en meubelen verhoogd werden. Tot vinding van 
deze kosten, maakten Diakenen eerst gebruik van het 
vermelde legaat van SIMON PARS, en van den opbrengst 

van een zestigtal verspreide Biakeniewomngen, we lke , 
gelijk ook de oude Btoodbakkerij der Diakenie op de 
Breedeplaats, veikocht werden. De giften ten behoeve 
der stichting bedroegen op den dag der inwijding de 
som van 1,400 Gld. , terwijl er bij die gelegenheid nog 
eene som van bijna 400 Gld. werd ingezameld. Prinses 
ANNA had het gesticht eene gift van 300 Gld. 's jaars 
toegezegd, welke ook vervolgens door haar zoon Prins 
WILLEM V is uitgekeerd. Evenzoo schonk Prinses MARIA 
LOUISA het eene jaarlijksche gift van 200 Gld., e n , bij 
gelegenheid, dat zij den 17 October 1759 het gesticht 
met een bezoek vereerde, om deszelfs inrigting te be-
zigtigen, eene goudbeurs , ten einde daarvoor de bewo
ners van het huis te onthalen, tot gedachtenis aan haar 
bezoek. Bij haai ovei lijden in 1765 bleek echter nog 
duidelijker, welke goede gezindheid zij de Diakenie-
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armen had toegedragen, dewijl zij bare Hofstede Ma-
riënburg met toebehooren, nabij deze stad, hun tot 
een legaat had besproken, waarvan de opbrengst ruim 
9,000 Gld. bedroeg (*). 

I n 1762 vonden Diakenen goed, het gesticht aan de 
achterzijde eene belangrijke uitbreiding te geven, waar
toe de 10 bouwvallige Diakeniekamers in den Zak wer
den afgebroken, en ter plaatse daarvan een groot gebouw 
aan het gesticht werd toegevoegd, hetwelk de bestem
ming tot zieken- en zwakkenkamers verkreeg. De kosten 
daarvan bedroegen nagenoeg 6,000 Gld. Een gedeelte 
van dit gebouw is in 1779 tot eene Diakenieschool 
ingerigt, welke echter in 1822 , bij de vermeerdering 
van de Stads-Armscholen, is opgeheven (†). 

De voorzijde van het gebouw werd in 1795 grooten
deels vernieuwd ten gevolge van eene schrikkelijke r amp , 
welke het gansche gesticht met vernieling bedreigde. 
Den 25 December 1794 , namelijk, des morgens te 6 
u u r , ontstond er in de voorzaal b rand , welke in hevig
heid dermate toenam, dat m e n , ondanks dadelijk aan
gesnelde hu lp , ook wegens de felle koude en strenge 
vorst, de vlammen eerst tegen den middag meester was. 
Gelukkig deelde de brand zich niet aan de naastgelegene 
gebouwen mede. Alleen he t voorste gedeelte van het 
gesticht brandde af, hoewel het achterste gedeelte daarbij 
groote schade had bekomen. 

Nog grootere schade, dan de kosten van den nieuwen 
opbouw bedroegen, moesten de fondsen van de Dia-
kenie kort hierna lijden, ten gevolge der omwentel ingen 
den verpligten verkoop van de Corpora-goederen; welke 
schade in 1 8 1 1 , bij de reduct ie van de renten , nog werd 

(*) Behalve onderscheidene narigten, welke Heeren Diakenen mij 
uit het Archief des gestichts welwillend hebben medegedeeld, heb 
ik vele bijzonderheden der stichting getrokken uit de vermelde Ge
dachtenis- of Inwijdingsrede van D". c. BLOM, Leeuw. 1759, en vooral 
uit de Nederlandsche Jaerboeken, van 1757, hl. 1098; 1758, bl. 
378, en 1759, bï. Ï053, waarin al het voorgevallene zeer uitvoerig 
is beschreven. 

(†) Zie over dezen aanbouw ook bl. 125, 179 en 226 hier voor. 
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verdubbeld. Het is waar, de weldadigheid van vele 
gegoede leden der gemeente, welke door meer en 
minder aanzienlijke erfstellingen en legaten bewijzen ga
ven van hunne zorg voor de belangen hunner verarmde 
broeders en zusters, droegen van tijd tot tijd veel bij, 
om deze verliezen te herstellen, en de fondsen der Dia-
kenie te vermeerderen; — nogtans bleven de behoeften 
groot, en, wegens een vermeerderd getal bedeelden, 
zelfs toenemen. Zeer wenschelijk is het alzoo, dat ver
mogende leden der gemeente, bij de beschikking over 
hunne na te laten goederen, dit voortreffelijk gesticht 
door legaten mogen bedenken, ten einde Diakenen in 
staat te stellen, in den nood veler oude en verarmde 
huisgenooten des geloofs te voorzien, en om in de toe
komst tegen rampen en buitengewone omstandigheden 
bestand te zijn. Thans vooral is dit van belang, nu de 
bouwvallige toestand van een gedeelte van dit gesticht, 
en de wensch, om eene betere en minkostbare inrigting 
tot stand te brengen, Diakenen in de verpligting hebben 
gebragt, op eene belangrijke herstelling en verbouwing 
bedacht te zijn, welke de waarde dezer weldadige instel
ling in de toekomst grootelijks zal vermeerderen. Zeker 
mogen wij vertrouwen , dat de Christelijke gezindheid on
zer stadgenooten hen ook tot dit goede werk door krach
tige hulp ten behoeve der armen zal willen ondersteunen. 

11. HET OLD BURGER-WEESHUIS. 

ACCK. PETERS-DOCHTER, de vrouw van LIEUWE LIEUWE-

ZOON. Schepen der stad Leeuwarden, was in 1534 de 
stichteres van dit Weeshuis (*). Volgens hare bepaling, 
was het bij voorraad bestemd, om daarin 8 , 10 of meer 

(*) De Fundatiebrief en de bijzonderheden der stichting zijn 
medegedeeld in het Eerste Deel, hl. 177 en 384. Om de zelfde zaken 
hier niet te herhalen, verwijzen wij derwaarts. De voornaamste lot
gevallen van dit gesticht zijn hier nu aaneengeschakeld medegedeeld, 
bij wijze van uittreksel uit de uitvoerige Geschiedenis van dit Wees
huis, in 1834 door mij, op verzoek van Hoeren Voogden , uit de rijke 
verzameling Arehiven des gct ichts opgemaakt. 
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geheel ouderlooze kinderen van burgers dezer stad uit 
de opkomsten van hare nalatenschap te onderhouden. 
Doch haar wensch werd vervuld, dat ook anderen door 
giften en besprekingen tot dit doel mogten bijdragen, 
opdat door de opneming van een grooter getal weezen 
in de behoeften dezer stad kon worden voorzien. Nadat 
Koning FILIPS bij Octrooi van den jare 1561 dit ge
sticht erkend-, en het tot het aanvaarden van erfma-
kingen ten behoeve der weezen gemagtigd had, werden 
de Voogden in 1563 in staat gesteld, een nieuw en veel 
grooter Weeshuis te doen bouwen, waardoor zij in de 
gelegenheid waren meerdere kinderen te huisvesten. 
Hierdoor werden vele weldadige personen mede aange
spoord dit gesticht te begiftigen. 

Bij de Hervorming van 1580 werd ook het Weeshuis 
een-derde gedeelte der bezittingen van de vroegere Kloos
ters toegelegd (*); doch hieraan verbond de Stedelijke 
Regering zulke bezwarende bepalingen, dat de Voogden 
geene vrijheid meenden te hebben, het op dien voet 
te aanvaarden. Met den jare 1596 waren de omstan
digheden echter derwijze veranderd, dat de Magistraat 
en de Voogden eene overeenkomst sloten, waarbij de 
yermelde Kloostergoederen aan het Weeshuis werden 
afgestaan, onder voorwaarde, dat de Voogden voortaan 
alle ouderlooze en verlatene kinderen van burgers en 
inwoners dezer stad in hun gesticht zouden opnemen en 
verplegen ; terwijl de Regering beloofde, om indien de 
fondsen van het Weeshuis daartoe ongenoegzaam waren, 
die uit stads middelen te zullen aanvullen en onder
steunen. Dien ten gevolge werd deze partikuliere in
stelling tot algemeen gebruik opengesteld, en steeg het 
getal weezen, hetwelk ongeveer 40 bedroeg, toen in 
eens op 100. Dit getal bleef toenemen, en gaf aanlei
ding tot eene vergrooting van het gesticht in den jare 
1634, waarna er in 1637 eene nieuwe overeenkomst 
tusschen de Regering en de Voogden werd gemaakt, 
nagenoeg van gelijken inhoud als de vorige. Daar het 

{*) Zie deswege Eentc Deel, bh 244. 361. 
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getal Weezen eerlang tot 150 aangroeide, werd ook het 
achtergebouw met hulp van den Magistraat vernieuwd 
en vergroot, en voor het onderhoud van de Stads Wee
zen jaarlijks eene subsidie verleend. 

Dan, deze ondersteuning van de Regering had ten 
gevolge, dat de vroeger zoo aanzienlijke giften en erf-
makingen aan het gesticht bijna geheel wegbleven, In 
1648 namen de Voogden derhalve een besluit, dat 
voortaan de geschenken en besprekingen aan het Wees
huis jaarlijks niet meer verbruikt-, maar opgelegd zou
den worden, ten einde, als kapitaal, het fonds van het 
gesticht te vermeerderen, opdat de renten daarvan de 
jaarlijksche inkomsten konden vermeerderen. Dit be
sluit had groote gevolgen : want dadelijk namen de lega
ten weder toe. Doch dit was geenszins lot genoegen 
van het Stedelijk Bestuur, hetwelk verpligt was, nu 
jaarlijks een hooger subsidie aan het Weeshuis uit te 
keeren. Het verzette zich daar tegen, en hield zelfs 
de geheele subsidie in. Wederkeerig weigerden nu de 
Voogden meerdere Stads Weezen op te nemen. Ofschoon 
het Hof van Friesland de zaak ten voordeele van het 
Weeshuis besliste, meende de Regering niet te kunnen 
dulden, dat het kapitaal van het Weeshuis vermeerderd 
werd; daar zij alle giften tot de jaarlijksche inkomsten 
betrekken- en eerst dán subsidie verleenen wilde, wan
neer deze te kort schoten, om de weezen te onderhou
den. Zelfs kon er aan geene schikking g'edacht worden, 
dewijl de Magistraat weigerde, de belangrijke erfenis 
van D r. ANDREAS AESGAMA, in 1631 den weezen bespro
ken, aan de Voogden uit te keeren. Gedurende veer
tien jaren werd hierover hevig getwist, en zag de Re
gering zich intusschen verpligt, voor het onderhoud te 
zorgen van de Stads Weezen, wier getal in 1662,'toen 
eene nadere poging tot vereeniging vruchteloos afliep, 
60 bedroeg. Toen echter dit getal, ten gevolge des 
oorlogs van 1672, tot 200 was gestegen, werd door 
het Stedelijk Bestuur besloten, om tot hunne verpleging 
een afzonderlijk Stads Weeshuis op te rigteu, hetwelk 
in 1675 tot stand kwam. 
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Het oude Weeshuis was inmiddels tot zijne oorspron
kelijke bestemming, als partikuliere instelling, waarop 
enkel de kinderen van burgers dezer stad aanspraak 
konden maken, teruggebragt. Het werd nu sedert het 
Old (of) Burger-Weeshuis genaamd, in tegenstelling 
van het Nieuwe (of) Stads-Weeshuis. De Voogden zelve 
waren verpligt, om volgens den Fundatiebrief 8 , 10 of 
meer-, en, volgens het testament van PIETER HENDRIKS 

HEESOP , nog 6 geheel ouderlooze kinderen in het ge
sticht op te nemen. Doch verscheidene personen maak
ten aan het gesticht legaten, met voorbehoud, dat hunne 
erfgenamen of nakomelingen daarvoor het regt souden 
bekomen, om een, twee of meer weezen in het gesticht 
te plaatsen. Op grond van deze bepalingen, hadden de 
Voogden nog ongeveer 18 weezen, ook van elders, in 
dit gesticht te verplegen, zoodat het getal kinderen 
vervolgens nagenoeg bestendig omstreeks 40 bedroeg. 

Bij voortduring mogt het gesticht licti in bijna be
stendige welvaart verheugen, en zijne fondsen door de 
goede gunst van onderscheidene weldadige personen zien 
vermeerderen. Inzonderheid was het Mr. EELCO VAN 

HAERSMA, die in 1788 aan het gesticht de waarde van 
ruim eene halve tonne gouds schonk, waarna het in 1793 
nog voor de helft van dat bedrag erfgenaam werd van 
zijne nalatenschap; terwijl er tot gedachtenis aan zijne vrouw 
een jaarlijksch feest in het gesticht werd ingesteld, en 
hunne levensgroole afbeeldingen, door D. PLOEGSMA zeer 
fraai geschilderd, in de Voogdenkamer geplaatst werden. 

Nadat de voorgevel in 1672 vernieuwd en met eene 
fraaije poort en opschrift versierd was, en ook het ach
tergebouw in 1763 vernieuwd werd, onderging het ge
sticht zelf geene veranderingen tot aan den jare 1795. 
In ruime mate moesten de weezen toen deelen in de 
gevolgen der omwenteling. Den 5 Maart van dat jaar 
werden de Voogden gelast, het Weeshuis te ontruimen, 
ten einde tot eene kazerne te worden gebruikt. De 
wreezen werden nu bij bijzondere personen besteed. 
Niet voor den jare 1808 werden de Voogden weder in 
het bezit gesteld van het gesticht, aan welks verwaar-
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loosden toestand nu eene groote som tot herstelling en 
inrigting besteed werd. Inmiddels moesten ook de 
fondsen dezer instelling groote schade lijden. Na de her
stelling van Nederland, in 1813, bleef het gesticht onge
stoord aan zijne bestemming beantwoorden, terwijl zijne 
bezittingen door een naauwgezet beheer bestendig bleven 
toenemen. In de laatste jaren is het getal weezen, die 
in dit gesticht werden opgenomen, zelfs zoodanig ver
meerderd , dat dit thans ruim 50 bedraagt, waardoor de 
Voogden in 1843 verpligt waren, door eene belangrijke 
vertimmering, eene der slaapzalen te vergrooten, en 
andere verbeteringen tot stand te brengen. Lang moge 
dit voortreffelijk gesticht strekken, om der ouderlooze 
jeugd huisvesting en verpleging te verschaffen! 

12. HET HEUWE STADS-WEESHUIS (*). 

Ten gevolge van langdurige verschillen tusschen het 
Stedelijk Bestuur en de Voogden van het Old Burger-
Weeshuis, en het gedurende den oorlog van 1672 veel 
vermeerderde getal oudeilooze kinderen, vond de Re
gering zich in 1674 gedrongen, de oprigting van een 
tweede Weeshuis, ten behoeve der Stads arme Weezen, 
te bevorderen. Zij riep tot dit einde de liefdadigheid 
van hare medeburgeren in, met dit gunstig gevolg, dat 
eene geopende inschrijving eene som van 28,041 Gld. 
bijeenbragt; eene som, toereikend, om, ter plaatse van 
het Stads-Pesthuis en eenige panden aan het Groot 
Kerkhof, een groot vierkant Weeshuis te doen bouwen, 
waarvan de kosten de som van 27,995 Gld. hebben be
dragen (†). Om in de behoeften van het onderhoud der 
Weezen duurzaam te voorzien, zorgde het Bestuur voor 
de aanwijzing van fondsen, van welke de opbrengst der 

(*) Ook van dit gesticht heb ik ten jare 1834 eene uitvoerige 
Geschiedenis ten behoeve van Heeren Regenten uit dcszelfs Archiven op
gemaakt, waaruit dit algemeen overzigt is getrokken. Reeds vroe
ger heb ik daarvan rnededeeling gedaan achter het Leven en de Lot
gevallen van J. M. Baljeé, Leeuw. 1835, bl. 109. 

(†) Zie hl. 36 en 8& hier voor. 
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stoelgelden en eene collecte in de kerken, benevens de 
voordeden van het leveren van doodkisten de voor
naamste waren. 

Onder het bestuur van eene commissie uit de Stede
lijke Regering werd het gebouw in den jare 1675 op
getrokken en voltooid. Op den 24 Januarij 1676 werd 
het met eene aanspraak en gebed plegtig ingewijd, eu 
door een getal van 177 weezen betrokken; terwijl er 
bovendien nog 33 weezen, beneden de 6 jaren, buiten 
het gesticht werden verpleegd. Intusschen waren er 
vijf Regeringsleden tot Toogden en vier Voogdessen be
noemd , die voor de aanstelling van bedienden, de inrig-
ting en velerlei huishoudelijke zaken hadden zorggedragen. 

Met minder bezwaren dan men aanvankelijk had mo
gen verwachten, was alzoo dit gesticht binnen twee 
jaren tijds tot stand gebragt. Het was Leeuwardens in
gezetenen echter niet genoeg, zoo veel tot de stichting 
van het gebouw te hebben bijgedragen. Het aanzienlijk 
getal legaten, waarvan het bedrag in de eerstvolgende 
25 jaren reeds 56,600 Gld. beliep, diende, om het ge
sticht een eigen fonds te bezorgen, en gaf een sprekend 
bewijs, hoe weldadig de christelijke gezindheid onzer 
voorouderen zich de belangen der weezen aantrok. 

Ook in de volgende eeuw droegen vele erfmakingen 
en giften tot de vermeerdering van de bezittingen des 
gestichts bij. Dan juist deze voordeelige toestand deed 
de Regering, uit aanmerking van den achterlijken staat 
der Stads-armekas, besluiten, een aantal halve weezen 
in dit gesticht over te brengen, waardoor het in 1749 
een buitengewoon getal van 263 kinderen bevatte. Te 
vergeefs ijverden de Voogden tegen dezen maatregel. 
Bij de uitkomst bleek ook , dat het huis hierdoor over
belast was: want nadat de Regering te gelijk ook hare 
buitengewone subsidie had teruggehouden, ontwaarde 
men merkelijken teruggang in de middelen van het 
Weeshuis. Vandaar, dat de nalatenschap van Mej. SIÜCKE 

HTTBER, wed. Dr. GEORGIUS HUBER, die het gesticht tot 
haar erfgenaam had benoemd, in gemeld jaar zoo 
ten gepasten tijde kwam, en zoo heilzaam in dezen 
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nood voorzag. Door vermeerdering van inkomsten en 
vermindering van weezen , erlangden de fondsen des ge-
stichts eerlang een trap van welvaar t , d ie , dertig j a ren 
lang volgehouden, dezelve door belangrijke overwin
sten grootelijks vermeerderde. Tot dit einde onder
namen de Regenten in 1753 ook het pachten van de 
Bank van Leening , ten voordeele van het Weeshu i s , 
voor 16 j a ren , na welk tijdsverloop zij het kapitaal terug
ontvingen, dewijl deze onderneming in de laatste jaren 
niet meer aan het doel beantwoordde. Gedurende dezen 
welstand werden er verscheidene goede inrigtingen in 
he t huis tot stand gebragt, het schoolwezen verbe
terd , een naaiwinkel opgerigt, en verder veel gedaan, 
om het onzedelijk gedrag der k inderen , waarover vele 
klagten waren gerezen, te verbeteren. 

Die gunstige toestand verminderde echter kort na de 
plegtige viering van het honderdjarig bestaan des ge-
stichts, in 1776 , hoewel het getal der weezen tot 148 
was gedaald. Men vond zich in 1793 eindelijk zelfs 
genoodzaakt, de bakker i j , brouweri j , schoenmakerij en 
de spin- en breikamer af te schaffen. Doch ook toen 
droeg de erfenis van een gedeelte der nalatenschap van 
Mr. EELCO VAN HAERSMA veel tot eene spoedige herstel
ling bij . Nogtans was deze zeer korstondig: want de 
gevolgen der omwenteling van 1795 bragten het gesticht 
bijna doodelijke slagen toe. De verkoop en opbrengst 
van een gedeelte der bezi t t ingen dezer corporatie was 
h e t eerste verlies. Daarna verloor het Weeshu i s , ten 
gevolge der afscheiding van Kerk en Staa t , in 1798 de 
opbrengst der stoel- en bankgelden, benevens de collecte 
i a de kerken. Hierdoor waren de inkomsten zeer ver
minderd , terwijl de uitgaven veel vermeerderd w a r e n : 
wan t di t was het nog niet alleen. Dadelijk bij den in
logt van de Franschen werd het Weeshuis tot eene ge
schikte plaats gekeurd tot kazernèring van de t roepen , 
en — tot ontruiming van hetzelve werd last gegeven. 
De weezen, 120 in getal , van welke men toen en later 
verscheidene tot de krijgsdienst p res te , werden nu eerst 
bij verschillende personen besteed; daarna huurden de Voog-
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den de voormalige R. K. Kerk en Pastorie in de Sacraments-
átraat tot een Weeshuis, hoewel dit gebouw slechts 36 
kinderen kon bevatten. Toen men zich weldra verpligt 
vond, ook dit huis te ontruimen , verzochten de Voog
den aan de Municipaliteit, om een gedeelte van het 
Prinsenhof te mogen betrekken. Bit werd toegestaan, 
en den 1 November 1797 betrokken 112 weezen een 
gedeelte van den voormaligen zetel der Friesche Stad
houders. Groot verschil van bestemming, voorwaar! Zij 
bleven hierin gehuisvest tot aan September 1802, toen 
het hun vergund werd, het Weeshuis weder te betrek
ken, nadat het op kosten van den Staat als vroeger 
bewoonbaar was gemaakt. Doch de middelen, om in het 
onderhoud der weezen te voorzien, hadden te groote 
verliezen geleden, dan dat zij langer toereikende zouden 
geweest zijn. Regenten deden derhalve bij den Raad der 
Gemeente aanzoek om subsidie, welke gelukkig werd 
verleend. 

Ook uit dezen afhankelijken toestand werd het ge
sticht gered door de erfenis van den Heer GERARD JA-

COB vooBJDA, die vroeger Rentmeester, Burgemeester en 
Archivarius der stad en Regent van het Weeshuis was 
geweest, en den 6 Februarij 1805 overleed. Opnieuw 
bragt de schade, door de reductie der renten van de 
lands obligatien, in 1811, en andere verliezen geleden, 
de Voogden in de verpligting, om subsidie te vragen. 
Deze werd verleend, terwijl men de huishoudelijke be
hoeften binnen zeer enge grenzen beperkte. In dezen 
toestand, waarin bijna geene bezuiniging meer mogelijk 
was, kwam het Koninklijk Besluit van den 24 Maart 
1824, waarbij aan de Gemeente-besturen de verpligting 
werd opgelegd, om de kinderen der Godshuizen, welke 
subsidie genoten, naar de Koloniën der Maatschappij 
van Weldadigheid op te zenden, en ten gevolge waar
van ook dit gesticht de subsidie ontzegd-, en deszelfs 
bestaan opgeheven zou worden. Maar, Gode zij lof en 
dank! zijne gunst waakte over deze stichting: want wei
nige maanden te voren was het berigt ontvangen, dat 
een voormalige wees van dit huis, de Heer JACOBUS MAR-
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TiNirs BALJEÉ, als Oud-Raad van Neerlands Indië den 
18 Februarij 1823 te Batavia overleden, het Nieuwe 
Stads-Weeshuis tot Erfgenaam had benoemd van al 
zijne nagelatene bezittingen; en wel ten betoon van zijne 
hartgrondige erkentenis voor de vaderlijke zorgen en 
opleiding, welke hij in zijne jeugd in dit Weeshuis had 
genoten, en waaraan hij , naast God, zijne fortuin achtte 
verschuldigd te zijn. Niet minder verbaasd over zulk 
eent dankbaarheid als ingenomen met deze belangrijke 
beschikking ten Yoordeele van het gesticht, dat eerlang 
bleek door dit middel voor vernietiging bewaard te zijn, 
aanvaardde het Bestuur deze erfenis, welke tot een zui
ver bedrag van 190,000 Gld, aan het Weeshuis is uitge
keerd (*). Hierdoor werd deszelfs onafhankelijk bestaan 
bij yoortduring verzekerd, en vele heilzame bepalingen 
ten voordeele der weezen ingevoerd; terwijl de Voogden 
hierdoor mede in staat waren, om ten jare 1834 en 
1835, door eene aanzienlijke verbouwing, aan het gesticht 
onderscheidene nieuwe lokalen en eene betere inrig-
ting Ie geven; zoodat het Weeshuis in den wensche-
lijksten toestand verkeerde, toen de Voogden, ten blijke 
van hunne dankbaarheid jegens den edelen weldoener der 
weezen, eene fraaije Gedenkzuil voor BALJEÉ op de bin
nenplaats van het gesticht lieten oprigten, welke den 
9 September 1835 plegtig en feestelijk werd ingewijd.— 

Ofschoon de erfenis van BALJEÉ aanzienlijk genoeg 
was, om uit derzelver jaarlijksche renten het verlies der 
subsidie te bestrijden , zoo is toch de meening van velen 
onzer stadgenooten, alsof het Weeshuis nu voortaan 
geene ondersteuning meer zou behoeven, ongegrond. 
Aan die erfenis toch zijn vele bezwarende, bepalingen 
verbonden, en heeft het Bestuur van tijd tot tijd bui
tengewone uitgaven te hoeden , welke het zeer wensche-
lijk maken, dat het fonds van dit uitmuntend gesticht 
in toekomst moge vermeerderen, ten einde bij voortdu
ring in staat te zijn, in het onderhoud van ongeveer 

(*) Zie meerdere bijzonderheden deswege in het hier vóór aange
haalde Leren van Baljeé, bl. 81. 
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130 weezen te voorzien. Om die reden, en omdat ei 
in deze stad zoo weinige gestichten bestaan, van welke 
gezegd kan worden, dat zij hulp behoeven, is het te 
hopen, dat onze vermogende en tot liefdadigheid gezinde 
stadgenooten voortaan, bij hunne uiterste wilsbepalin
gen, dit Weeshuis willen bedenken, ten einde, op het 
voetspoor van het godvruchtig voorgeslacht, het voor 
verval te behoeden, het tegen rampen te sterken, en 
het een blijk te geven van hunne overtuiging, dat 

»De zuivre Godsdienst is: den Weezen 
» I n hunne ellende bij te staan." 

1 3 . HET ROOMSCH-KATHOLIJK-WEESHUIS. 

Sedert de Katholijken in deze stad, ten gevolge der 
Staats-Resolutie van 1776, gemagtigd waren, vaste goe
deren op eigen naam der Kerken te bezitten, ontstond 
bij hunne Armverzorgers de wensch, dat zij in het bezit 
mogten gesteld worden van een Weeshuis, ter meer 
geregelde verpleging en opleiding van hunne arme wee
zen, die toen, bij geringe lieden besteed, door hun gedrag 
meer reden gaven tot smart dan tot tevredenheid. In 
1783 verkregen zij, op hun verzoek, vergunning van 
den Magistraat, zoowel tot stichting van een Weeshuis, 
als tot het doen van eene inzameling dien ten behoeve. 
Bij die gelegenheid ontvingen de Armverzorgers niet enkel 
van hunne geloofsgenooten, maar ook van de Protestan
ten in deze stad, zoo vele blijken van deelnemend* hulp, 
dat zij daarvoor zeer dankbaar waren, en onmiddelijk 
hierna konden overgaan, om twee huizen in de Ooster
dwarsstraat aan te koopen, en tot een Weeshuis in te 
rigten. Op den 30 Mei 1786 was dit gereed, en wer
den de kinderen, ten getale van 30, daarin opgenomen. 
Boven den ingang werd tot opschrift geplaatst: 

1 7 ROOMSCH WEESHUIS. 8 6 . 

DOOR VADERLIJKE ZORG VAN STAAT EH MAGISTRAAT, 

DOOR DORPE- EN STEDELING ALS HEILZAAM AANGEPREEZEN , 

EN DOOR MILDDAADIGHEID , DER SCHAAM'LEN TOEVERLAAT , 

Is DIT GEBOUW GESCHIKT YOOR ARME ROOMSCHE WEEZEN. 

I I . 24 
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Gedurende de eerstvolgende twintig jaren ontving het 
gesticht van onderscheidene personen zóó vele giften en 
erfenissen, dat het kapitaal, buiten de vastigheden, 
eerlang eene som van ruim 60,000 Gld. bedroeg; terwijl 
de Voogden intusschen in de gelegenheid waren, in 
1791 het Weeshuis te vergrooten met een pand ter zuid
zijde , hetwelk tot eetzaal en slaapvertrekken verbouwd-, 
en met het gesticht vereenigd werd. 

Dit Weeshuis was alzoo oorspronkelijk een uitvloeisel 
en onderdeel van den R. K. Armenstaat, welke in het 
onderhoud van de weezen voorzag, zoolang het gesticht 
zelf nog geene toereikende fondsen bezat, om daarin ge
heel te voorzien. Bij het eerste artikel van het Huis
houdelijk Reglement van 1786 was dan ook bepaald: 
»dat de beurs der Armen en die der Weezen nu en 
voortaan altijd ééne beurs zou zijn en blijven; dat de 
Weesvoogden jaarlijks van hun beheer verantwoording 
zouden doen aan den President en Rentmeester der 
Armvoogden, en dat, indien het Weeshuis meerdere 
middelen mogt bekomen, dan het noodig had voor de 
Weezen, de Armvoogden dan het regt zouden hebben, om 
daarover te beschikken tot onderstand van de Armen." 
Ja , beide Besturen hechtten aan deze fondamenteele 
bepalingen zoo veel gevvigt, dat in dit Reglement twee 
malen werd vastgesteld: » zullende in dit artikel Nooit 
»eenige verandering mogen worden gemaakt." 

Dan, hoe duidelijk ook uitgedrukt, spoedig werd van 
deze bepalingen afgeweken, en die afwijking was de 
oorzaak van veelvuldige onaangenaamheden. Want zoo
dra de Weesvoogden door vermelde erfmakingen een 
fonds hadden bekomen, toereikend om daaruit de wee
zen te onderhouden, waren zij van meening, dat met 
de afhankelijkheid tevens ook hunne verpligtingen jegens 
de Armvoogden ophielden. Zij weigerden althans hen lan
ger verantwoording van hun beheer te doen, en wilden 
zelfs hun toevoorzigt niet meer dulden. De twist en 
verwijdering, welke daaruit voortsproot, had voor beide 
zeer nadeelige gevolgen. Doch die onafhankelijkheid 
van het Weeshuis duurde kort, dewijl de tiercèring van 
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1811 een groot gedeelte van deszelfs inkomsten tot op 
een-derde verminderde. Nu waren de Voogden weder 
genoodzaakt hulp te vragen van den Armenstaat, waar
van zij zich zoo onvoorzigtig hadden afgescheiden. Maar 
deze wilde of konde die hulp niet langer verkenen. 
In 1814 vroegen de Voogden alzoo onderstand van het 
Stedelijk Bestuur, hetwelk hun vervolgens jaarlijks een 
subsidie van 1,800 Gld. verleende. 

Die belangrijke ondersteuning, gedurende welke het 
gebouw in 1822 aanmerkelijk werd hersteld en verbe
terd, werd het Weeshuis voortaan ontzegd, ten gevolge 
van het Koninklijk Besluit van den 24 Maart 1824. 
Omdat het gesticht subsidie genoot, moesten de kin
deren daarvan naar de Koloniën van Weldadigheid op
gezonden-, en het bestaan van het Weeshuis opgeheven 
worden. Dan, door de onvermoeide zorg en de goed
willigheid van het Stedelijk Bestuur werd het Weeshuis 
van den ondergang gered door eene schikking met de 
Armvoogden, die, uit aanmerking van hunne vroeger 
erkende betrekking tot het gesticht, afstand deden van 
het bedrag der Morgen-collecten in de Kerken ten be
hoeve van het Weeshuis, waarvoor zij uit de stadskas 
door een gelijk bedrag van omstreeks 1,800 Gld. werden 
schadeloos gesteld. Bij de Acte, welke den 19 October 
1828 van deze gewigtige schikking en afstand werd op
gemaakt, is, op grond van de fondamenteele instelling 
van het Weeshuis, tevens deze bepaling gevoegd: » dat , 
»wanneer het thans zoo goedgunstig stadswege aan den 
»Armenstaat, boven de bevorens genotene Gratificatie, 
» verstrekt wordende Subsidie, om deze of gene redenen 
»mogt worden ingetrokken, of bijaldien het Roomsch 
»Catholijk Weeshuis door aanwinst van deszelfs eigen 
«inkomsten in het toekomende elke bijdrage boven die 
» eigen inkomsten mogt kunnen ontberen, alsdan in die 
» beide gevallen de morgen-collecten in de kerken, welke 
»thans ten voordeele van het Weeshuis zijn, weder 
»ten behoeve van den Armenstaat zullen verstrekken." 
Daar het den schijn had, alsof men door deze schik
king het vroegere Koninklijk Besluit wilde ontduiken, 

24* 
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en eene nieuwe collecte invoeren, strijdig met de bestaande 
verordeningen, kostte het veel moeite, hierop de Ko
ninklijke goedkeuring te verwerven. Deze werd den 14 
November 1829 gelukkig verleend, waardoor de genoemde 
Acte bekrachtigd werd. Kort daarna, den 6 April 
1830, werd er tusschen de Arm- en Weesvoogden eene 
tweede overeenkomst gesloten, bevattende de hoofdbe
palingen: dat »iedere administratie jaarlijks eene afzon-
»derlijke begrooting aan de goedkeuring van het Ste-
»delijk Bestuur onderwerpen en afzonderlijke rekening 
»doen zou, en dat er tusschen haar eene geheelej^nesre-
»tieele afscheiding zou bestaan"; welke Acte bij Ko
ninklijk Besluit van den 22 Mei 1830 werd goedgekeurd. 

Er verliepen e ven wei weinige jaren, of de meening 
ontstond, dat deze (eigenlijk overtollige) overeenkomst 
de vorige Acte van 19 October 1828 zou hebben ver
vangen; dat alle xegten van den Armenstaat, zelfs om 
weezen in het gesticht te plaatsen, daardoor zouden 
vernietigd zijn, en dat het Weeshuis, eens onaf hankelijk 
zijnde, nu geene verpligtingen meer jegens deszelfs moe
der zou hebben te vervullen; terwijl de Weesvoogden, 
in weerwil zij het stedelijke subsidie, hoewel indirect, 
bleven ontvangen, weigerden, hunne begrooting aan de 
goedkeuring van de Regering te onderwerpen, De twis
ten en onaangenaamheden hieruit weder voortgesproten, 
duurden van 1833 tot 1838, waarna de Weesvoogden 
verpligt werden, om de weezen, hun door Armvoog
den aangeboden, op te nemen, en ten aanzien van het 
Stedelijk Bestuur de bepaling der boven vermelde over
eenkomst op te volgen. 

Vervolgens mogt het Weeshuis, ten gevolge van een 
veel verminderd getal weezen (dat van 39 thans tot 21 is 
gedaald) en een naauwkeurig beheer, door bestendige 
overwinsten zijne bezittingen zien vermeerderen. De 
Armenstaat integendeel werd met een veel grooter ge
tal armen bezwaard, dan het bijna kon onderhouden. 
Toen nu het Stedelijk Bestuur in 1844 weigerde, langer 
de som van 800 Gld. voor de Heeren Pastoors onder 
deszelfs subsidie uit te keeren, was het zeer natuurlijk, 
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dat de Armverzorgers, op grond van het Contract van 
1828, de Weesvoogden aanspraken, om vergoeding van 
die som uit de collecten of de overwinsten van het Wees
huis. Be weigering daarvan had dit gevolg, dat, door 
tusschenkomst van Mgr. j . FERRIERRI , Zaakgelastigde van 
Z. H., de Morgen-collecten in 1846 bij voorraad weder 
aan den Armenstaat zijn toegekend. Wenschelijk is het 
echter, dat beide Besturen, niet door een verkeerden 
ijver bestuurd, elkander eerlang mogen verstaan, opdat 
de belangen van beide, overeenkomstig het doel der instel
ling van het Weeshuis, voor den vervolge mogen worden 
geregeld, zoowel ten nutte der Armen als der Weezen. 

14. HET ZOETE -KAME- JEZUS -GILD 

EN HEI 

RITSKE - BOELEMA - GASTHUIS (* ) . 

Omstreeks het midden van de eerste helft der 16e 

eeuw werd te Leeuwarden het Gild of de Geestelijke 
Broederschap, gewijd aan den Zoete Name Jezus, op-
gerigt, en wel vermoedelijk ten gevolge der uiterste 
wilsbepaling van de adellijke vrouw WICK HEENTIAMA (†). 
Zij had namelijk begeerd, dat zoodanige Broederschap, 
onder het bewind van twaalf, door haar benoemde, aan
zienlijke burgers dezer stad, geregtigd zou zijn, om hare 
belangrijke nalatenschap te erven en als eigen goed te 
bezitten; onder verpligting, om de opkomsten van dat 
kapitaal, ongeveer 6,000 Gld. rente jaarlijks bedragende, te 

(*) Deze geschiedenis is mede bewerkt uit aanteekeningen, opge
maakt uit de Archiven van het gesticht, mij door de Heeren Voogden 
Jhr. Mr. a. B. VAK SKICTA en A. BRÜINSHA in 1837 welwillend medegedeeld. 

(†) Het geslacht HEENTIAMA was eertijds hier in groot aanzien, WILLA 
HIESTIEMA was in 1-477 Olderman der stad, volgens Chartb. I I 69. Reeds 
vroeger (I , 64, 19-4) hebhen wij Heentiamahuis bij de Brol als zijne 
woning vermeld. Het tegenwoordige Wouàhoersland heette weleer 
Heentiama-fenne, en wordt als zoodanig vermeld bij VOORDA , Vei volg-
Consideratien, 15. — Zie over dit gesticht ook Eerste Deel, bl. 175. 
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ontvangen, en wekelijks, na het eindigen van de mis, 
welke ter eere van den Zoeten Naam Jezus moest wor
den gehouden, in kleederen en andere noodwendighe-
den, aan de armen uit te reiken. Aangaande het Be
stuur van het Gild had zij er nog bijgevoegd, dat een 
der Bestuurders Olderman en een ander Penningmeester 
zou zijn; dat deze laatste bij zijne jaarlijksche aftreding 
zijne medebestuurders, op den 15 Januarij, op kosten der 
Broederschap zou onthalen, ten einde de gedachtenis 
der instelling te bewaren, en dat zij bevoegd zouden 
zijn, in plaats van een overleden Bestuurder een ander 
te kiezen. 

Nadat de instelling door dit fonds en het vermelde 
Bestuur gevestigd was, bekwam zij ook een Gildehuis: 
»op die Nyewerlt after die Nyeburen an t Bolwerck," 
haar in 1539 door LIEÜWE PIETERS OOSTERZEE en SAAPK 

RINTHIE-DR. te Oudkerk bij testament besproken. Boven
dien bekwam het gild in eigendom achttien woningen 
ter wederzijden van dat gebouw, benevens nog een aan
tal kleine huizen bij de Put , in de Breedstraat, Slotma-
kersstraat en Speelmansstraat, welke alle aan weduwen 
en oude of arme personen om godswil ter bewoning wer
den gegeven. Boor onderscheidene besprekingen van 
weldadige personen nam het vermogen der Broederschap 
insgelijks van tijd tot tijd toe. 

Geene dezer besprekingen was van zoo veel belang 
als die van RITSKE BOELEMA of BOLMA (gelijk hij zich tee-
kende), in Julij 1547 overleden en te Stiens begraven. 
Reeds bij zijn leven had hij drie woningen aan de 
zuidzijde der Speelmansstraat, en verscheidene andere 
aan de noordzijde dier straat door behoeftige weduwen 
om niet laten bewonen, waaraan de naam van Ritske-
Boelema-kamers of Gasthuis reeds eigen was, toen hij 
ze bij testament besprak aan het Jezus-Gild. Hij begeer
de , dat deszelfs Bestuurders daarover voortaan het gezag 
zouden uitoefenen-, en ze in dier voege in stand hou
den, terwijl zij de bewoonsters daarvan van de nood-
wendigste behoeften moesten voorzien. Tot dit einde 
maakte hij de Broederschap erfgenaam van zijne bezit-
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tingen, die een jaarlijksch inkomen van ongeveer 200 
Goudgld. opleverden, welke opbrengst mede wekelijks 
in kleederen en spijzen aan arme mannen en vrouwen 
moest worden uitgereikt. Inzonderheid beval hij hun 
de verpleging van behoeftige kraamvrouwen aan, en be
stemde hij eene vaste som van 8 of 9 Goudgld. 'sjaars, 
welke bepaaldelijk tot hare verzorging en verkwikking 
moest worden aangewend. 

Op deze erfenis verzochten en verkregen de Bestuur
ders den 12 December 1548 brieven van Octrooi van 
Keizer KAREL, waarbij zij gemagtigd werden, deze en 
meerdere erfenissen en legaten ten behoeve der armen 
te ontvangen, te beheeren en te gebruiken; terwijl hunne 
liefdadige instelling daarbij bevestigd en als wettig erkend 
werd (*). Dit had zeer gunstige gevolgen, dewijl vele 
weldadige personen hierdoor opgewekt werden, om hunne 
giften en besprekingen aan de armen voortaan aan de 
verzorging van deze arm-inrigting toe te vertrouwen. 

Het gemeenschappelijk bestaan van de Broederschap 
en van het Gasthuis duurde echter niet langer dan tot 
aan de Hervorming van 1580, toen met de R. K. eere-
dienst ook de Geestelijke Gilden hier ophielden te be
staan. In weerwil van de bedoeling der Stedelijke Re
gering, om de fondsen dezer instelling voortaan ten be
hoeve van de Huiszittende Armen der stad aan te wen
den (†), bleven de Bestuurders de stichting als Ritske-
Boelema-Gasthuis voortzetten, en hare inkomsten ter 
verzorging van de bewoonsters der woningen, welke 
het gesticht uitmaakten of daartoe behoorden, aanwenden. 

Eerlang gaf de bouwvallige toestand van dat gesticht 
de Voogden aanleiding tot het nemen van het besluit, 
om al deze woningen in de Speelmansstraat te verkoo-
pen, en om op eene andere plaats een nieuw Gasthuis 
op te bouwen. In 1623 werden zij hiertoe door het 
Stedelijk Bestuur op hun verzoek gemagtigd, waarna 

(*) Zie dit Octrooi gedrukt in het Charterboek, I I I 145; alsmede 
MMIUS, de Republ. Frisior. -46 en GABBEHA, Verhaal van Leeuw. 381. 

(†) Zie de beschikking daarover, welke echter geene gevolgen had, 
in het Charterboek, IV 295. 
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de oude gebouwen voor 535 Gld. verkocht werden. Tot 
standplaats van het nieuwe gesticht had men een groot 
huis met schuur bestemd, hetwelk reeds in 1598 voor 
500 Gld. van DIRCK HOBBES BAERDT was aangekocht, en 
dat op den hoek der Munnekemuurstraat, achter het 
koor der Jakobijner-kerk, was gelegen. Dit huis en 
deze schuur werden nu in 1623 tot een Gasthuis ver
bouwd, waarvan de kosten bijna 1,700 Goudgld. be
droegen. Door het aankoopen van een daar naast gele
gen pand met plaats en loods voor 722 Ggld., waren 
de Voogden in 1631 en 32 in staat, het gesticht eenige 
uitbreiding te geven, waarvan de kosten der vertim
mering 3,443 Gld. beliepen. Op nieuw waren zij in 
1639 in de gelegenheid nog 10 woningen daarbij aan te 
bouwen, waardoor het getal kamers van het gesticht 
tot op 26 werd gebragt, vddr wier ingang in 1632 
eene nette poort van gehouwen steen werd geplaatst. 

Sedert dien tijd onderging het Ritske-Boelema-Gast
huis weinige veranderingen. Slechts vier personen heb
ben sinds de reformatie de fondsen der instelling door 
weldadige besprekingen ondersteund. De verliezen, 
welke de inkomsten in 1796 en 1811 leden, zijn ech
ter later door een zorgvuldig beheer hersteld, zoo
dat de Voogden het gesticht in 1823 zelfs aanzienlijk 
konden doen verbouwen, en tevens nog twee kamers 
daarbij voegen, waardoor ieder der zeven Voogden (waar
van vier tot de Hervormden en drie tot de R. K. be-
hooren) thans vier woningen heeft te begeven. Nog 
later, in 1840, zijn er vier kamers bijgevoegd, welke 
door de Voogden bij beurten worden begeven. Boven 
huisvesting, genieten de bewoonsters jaarlijks eene uit
keering in spijzen, turf en geld, welke echter ontoe
reikend is, om geheel in hare behoeften te voorzien. 
Hoe wenschelijk is het dus, dat het tegenwoordig ge
slacht moge terug keeren tot de weldadige gewoonte 
van het voorgeslacht, om dergelijke nuttige instellin
gen te begiftigen, ten einde zoo vele bejaarde en hulp
behoevende vrouwen een onbekrompen ouderdom te 
bezorgen. 
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15 . HET GABBEMA-GASTHÜIS (*). 

ABBE FREDERIKS GABBEMA, die achtereenvolgens de be
trekkingen van Hopman, Gezworen Gemeensmanen Klerk 
van den Ontvanger-Generaal van Friesland JAN BOOTSMA 

bekleedde, vond ten jare 1633 goed, binnen in het 
vierkant achter de Groote Kerk, waar vroeger de Priors-
tuin of het Appelhof van het Jakobijner-klooster was 
geweest, twaalf woningen te doen bouwen. De letters 
S. A. G., nog in een der muren bewaard, schijnen aan 
te duiden, dat de eerste steen daarvan gelegd werd 
door zijn vijfjarig zoontje SIMOK, die later Historieschrij
ver van Friesland werd. Uit het opschrift der voorpoort: 

TER EERE GODS GESTIGT. 1 6 3 4 , 

is het enkel op te maken, dat hij die woningen bestemd 
had, om door bejaarde vrouwen kosteloos bewoond te 
worden. Want schriftelijke bescheiden omtrent zijne 
bedoeling met dit hofje zijn er niet aanwezig; en vreemd 
is het, dat hij het stichtte, terwijl hij uit twee huwelijken 
acht kinderen in leven had, en reeds in 1635 de vlugt 
nam, waarna hij dertien jaren als balling rondzwierf, 
en in 1656 is overleden (†). Intusschen lieten zijne 
schuldeischers zijne goederen verkoopen, zoodat het ook 
hieruit duidelijk is, dat dit gesticht oorspronkelijk ge
heel geen fonds bezat. 

(*) De Archiven van dit gesticht berusten in het Old Burger-Wees
huis.— Ter voorkoming van misverstand, mogen wij hier wel bijvoe
gen , dat al de gestichten, welke hier ter stede den naam van Gasthuis 
dragen, g e e n e Ziekenhuizen zijn, zoo als in Holland en elders, maar 
enkel Hofjes, of woningen voor bejaarde personen. De beteekenis van 
Ziekenhuis voor een Gasthuis is in Friesland geheel verloren gegaan, 
en de naam van Hofje hier niet aangenomen. 

(†) Hij werd beschuldigd, dat hi j , als Klerk van genoemden Ont
vanger-Generaal, »trouloselijck Lantspenningen, hem toebetrout, tot 
isijn eygen profijt, in ' t uytstellen op interesse, aencoop van Landen 
»ende huysen, misbruyckt hadde, ende om wel verdiende straffe t' ont-
»gaen, uyt de Provincie gevlugtet was." Zie J . VAK DEN SANDE , Wed. His
torie, ten vervolge op VAK KEYD, Leeuw. 1650, 191; AITZEMA, Saken van 
Staet en Oorlogh, 'sïïage 1669, I I185; WAUTA, Decisien van het Hoffvan 
Frieslandt, Leeuw. 1779,95, 98, 149; KOK. Vaderl. Woördenh. VII 742. 
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Vervolgens werden de plaatsen in dit hofje begeven 
door de kinderen des stichters, van welke zijne dochter 
WALCKE of WALKJE GABBEMA het langst leefde. Nadat 
zij in 1688 erfgenaam was geworden van haren broeder 
SIMON, met bijzondere bepaling, om voor zijne boeken 
en papieren goede zorg te dragen, stierf zij in 1712. 
Nu bleek bij haar testament, dat zij het Abhe-Frede-
riks-Gabbema-Gasthuis erfgenaam had gemaakt van haar 
vermogen, hetwelk zij de Voogden van het Old Burger-
Weeshuis verzocht te besturen, als Voogden ook van 
dit Gasthuis, waarvoor het Weeshuis een jaarlijksch 
legaat van 40 Gld. zou genieten. De renten harer be
zittingen begeerde zij jaarlijks uitgekeerd te hebben aan 
de bewoonsters van het hofje, welke moesten bestaan 
uit weduwen of bedaagde vrijsters, van Hervormde be
lijdenis en goeden wandel, die zich zelve konden red
den en geen onderstand genoten; benevens een paar 
echtelieden, waaraan het opzigt over het gesticht en 
het sluiten van de poort moest worden opgedragen, tegen 
een-derde hoogere bedeeling dan de overige bewoonsters. 

De Voogden van genoemd Weeshuis aanvaardden nu 
het bestuur van het hofje en die erfenis, uit wier in
komsten zij aan de proveniers sedert jaarlijks eene kleine 
som konden uitreiken. Het behaagde erenwel Mr. EELCO 

VAN HAERSMA, beide gestichten in 1788 nog nader aan 
elkander te verbinden, door bij zijne belangrijke donatie 
van ruim eene halve tonne gouds aan het Weeshuis de 
bepaling te voegen, dat de Voogden in den vervolge uit 
dat fonds de uitkeering aan de bewoonsters van het Gast
huis tot 28 stuivers 's weeks, en den Portier een-derde 
meer, zouden verhoogen; dat er na zijn overlijden eene 
nieuwe Poort voor dit hofje geplaatst moest worden, enz. 
Hieraan is vervolgens door de Voogden voldaan, en was 
daardoor aan de proveniers een vast inkomen verze
kerd, waarop de rampen, welke de fondsen der welda
dige gestichten in 1796 en 1811 troffen, van geenen 
invloed waren. Verder hebben ook geenerlei omstan
digheden in de rustige bewoning van dit hofje eenige 
verandering gemaakt. 
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16. HET STADS-SOEPHÜIS, 

OF DE 

INRICHTING: TOT NUT DER ARMEN, 

TER ÜITDEEUNG VAN WARME SPIJS AAN BEHOEFTIGEN (*). 

Be zucht, om in den winter een gereed middel ter 
dadelijke voorziening in den nood veler armen aan te 
wenden, en de gunstige berigten, welke de dagbladen 
omtrent de voordeelige zamensteiling en voedzaamheid 
van de zoogenaamde Rumfordsche Soep mededeelden, 
spoorden den Heer THYS FEENSTRA, Lid van het Depar
tementaal Bestuur, ten jare 1800 aan, om, in vereeni-
ging met den Heer JOHS. VAN DER VEEN, den Raad der 
Gemeente schriftelijk te verzoeken, om eene inteeke-
ning te openen, tot verzameling van giften, ten einde 
bij de snerpende winterkoude in staat te zijn, een aan
tal armen dezer stad met zulk eene warme en voedende 
Rumfordsche soep te verzorgen. 

Dit verzoekschrift werd den 24 December 1800 door 
den Raad »met genoegen aangenomen"; en dadelijk 
werden er drie leden van het Bestuur benoemd, om 
met de inzenders middelen ter uitvoering te beramen. 
Deze werden ontworpen, en reeds drie dagen later goed
gekeurd door den Raad, die tot de oprigting van zulk 
eene weldadige instelling besloot, en de genoemde Com
missie magtigde, om zoodanige schikkingen te maken, 
als haar tot bereiking van het doel het meest dienstig zou-

(*) Opgemaakt uit de Rekeningen en verdere Bescheiden van deze 
inrigting, in het Stedelijk Archief bewaard ; alsmede uit de mondelinge 
mededeelingen van Burgemeester FEESSTRA , die, nadat de tijd de waarde 
dezer instelling beslist had, immer met dit zijn pleegkind zeer was inge
nomen. Ook de Heer p. ZEPER heeft gedurende vele jaren als Rentmees
ter de geldelijke belangen dezer inrigting met veel zorg behartigd. 

Ter bevestiging van de zekerheid der opgaven, voorkomende in al 
de, in dit laatste Hoofdstuk medegedeelde, Geschiedenissen van de Ge
stichten en Inrigtingen, kan ik hier bijvoegen, dat ik bijna alle vóór 
het afdrukken heb laten lezen aan de hoofden van derzelver bestuur, 
die ze goedgekeurd-, of mij daarop aanmerkingen medegedeeld hebben. 
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den voorkomen. Binnen drie dagen voldeed de Com
missie aan dezen last, door, eerstelijk, nevens de beide 
voorstellers nog 14 Commissarissen te benoemen, die 
zich met de inzameling van gelden, het in werking 
brengen van eene Soepkokerij en het uitdeelen van die 
spijs aan behoeftigen zouden belasten. Dadelijk werd 
door hen gezamenlijk eene breede Notificatie aan de 
burgerij en plan van inrigting, benevens eene missive 
aan de Leeraren van onderscheidene gezindten ontwor
pen, welke op den 31 December door den Raad der 
Gemeente werden goedgekeurd, ten einde onmiddelijk 
hierna gedrukt en ten uitvoer gelegd te worden. 

Op deze wijze kwam, binnen het tijdsbestek van ééne 
week, hier eene weldadige instelling tot stand, wier 
waarde bij de uitkomst is gebleken, den besten steun 
voor haar duurzaam bestaan uit te maken. 

Bij de vermelde Notificatie werden de ingezetenen 
uitgenoodigd, voortaan geene aalmoezen meer aan rond
zwervende bedelaars uit te reiken, maar het bedrag 
daarvan aan de Commissie te geven, ten einde tot uit
reiking van het noodigste levensonderhoud, voor allen 
gezamenlijk, te strekken; terwijl, volgens het daarbij 
gevoegde plan, de soep in het (nog tot Kazerne 
dienende) Nieuwe Stads-Weeshuis bereid-, en aan alîe 
armen, van elke belijdenis, uitgedeeld zou worden, in zóó 
vele portiën, als het bedrag der inschrijving zou toelaten. 

De uitslag van deze poging was zeer gunstig. Zij 
werd vervolgens jaarlijks bij den aanvang des winters 
op gelijke wijze herhaald. In 1802, toen de inschrijving 
ruim 3,000 Gld. bedroeg, werden er gedurende bijna 
12 weken ruim 80,000 portiën soep uitgereikt (*). Men 
oordeele dus, hoe weldadig deze maatregel in de behoeften 
van duizenden personen voorzag! 

(*) De bestanddeelen van de soep bestonden destijds uit: water, 
rundvleesch, kool, selderij, zout, aardappelen, gepelde garst, peper 
en grove weiten bollen, van welke laatste er, zoo 't schijnt, telkens 20 
bij ieder kooksel gevoegd werden, hoewel dit in 1809 is afgeschaft. 
Elke portie was op 1^ mengel bepaald, welke in 1802 op 12T

7g- pen
ning te staan kwam, en in 1826 op 3 cent werd berekend. 
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Sedert hel Stads-Weeshuis in 1802 weder door de 
weezen was betrokken, maakte de Commissie gedu
rende eenige jaren van het Old Burger-Weeshuis, waarin 
nog soldaten gehuisvest waren, gebruik. Zij zocht even
wel eene afzonderlijke gelegenheid voor hare instelling, 
en vond die werkelijk in 1807, door het aankoopen 
van een gebouw in de Groote Hoogstraat, waar in de 
16e eeuw het Stads Raad- en Vleeschhuis was geweest. 
Daar slechts een-derde gedeelte van dit gebouw tot 
Soepkokerij diende, en de overige gedeelten verhuurd 
werden, en vermits de koopsom van 3,050 Gld. door 
den Heer A. J. VAN GLINSTRA tegen eene geringe rente 
was voorgeschoten, zoo was deze aankoop voor de in
stelling zeer voordeelig; te meer, dewijl van stadswege 
de verpligting, om voor gebouw, brandstoffen en werk
lieden te zorgen, sedert 1805 door het verîeenen van 
eene jaarlijksehe toelage van 600 Gld. was afgekocht. 

Het behaagde echter de Stedelijke Regering in 1814, 
de ingezetenen van de jaarlijksehe inschrijving ten be
hoeve dezer inrigtiug te ontheffen, en de kosten daar
van voor rekening der stad te nemen, door het ver
îeenen van een jaarlijksch subsidie, welke in de twee 
eerste jaren 4,500 Gld. en vervolgens bestendig 5,000 Gld. 
bedroeg, ofschoon zij bij de duurte van 1816 met3,500 
Gld. verhoogd werd. Evenwel werd de Commissie ver-
pligt, daarvan eerst 200 Gld., vervolgens meer, en sedert 
1831 de som van 600 Gld. af te staan ten behoeve der 
Israëlitische armen, die, uithoofde van godsdienstige be
ginselen, van deze soep geen gebruik konden maken. 

Bovendien was de zorgvuldige Commissie intusschen 
in staat, om, niet slechts de vermelde koopsom van het 
huis uit haar fonds bij gedeelten af te lossen, maar ook, 
om tusschen de jaren 1819 en 1830 eene som van 4,500 
Gld. te koste te leggen aan de vertimmering en de 
vernieuwing van den gevel van het gebouw, het graven 
van eene put , een nieuwe ketel enz. Van stadswege is 
in 1834 de keuken vernieuwd en vergroot, en in 1839 
een nieuwe regenbak gemetseld. In 1845 is er een 
nieuwe ketel bijgevoegd met een werktuig, om spijzen 
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met stoom te koken, ten behoeve van de, toen inge
voerde , spijsbereiding voor niet bedeelde minvermogenden. 
In het volgende jaar is evenwel voor deze laatste be
stemming een ander stedelijk gebouw, in de Ipebrouwers-
steeg, gebruikt geworden, waar thans, tegen eene geringe 
vergoeding, die spijs wordt bereid en uitgereikt. De 
oude inrigting was voor hare behoefte ook naauwelijks 
groot genoeg, wegens het toenemend getal armen, welke 
twee malen in de week van deze soep uitdeeling ver
zochten. Het getal toch der zoodanigen, in 1830 be
staande ui t : 1160 huisgezinnen met 4940 personen, 
welke- 146,400 portiën genoten, is in 1846 gestegen tot 
1780 huisgezinnen met 7265 personen (en dus bijna een
derde gedeelte der Stedelijke bevolking), aan welke 
158,800 portiën zijn uitgereikt geworden. De uitkomst 
heeft alzoo overtuigend bewezen, dat dit middel, om 
de armen, bij velerlei ontberingen, van gezonde, voed
zame en warme spijs te voorzien, zeer geschikt is, veel 
gezocht wordt en aan het doel eener verstandige wel
dadigheid beantwoordt. 

DB YERSCHILLENDE KASTEELEff 

VAN H E I 

ADELLIJK GESLACHT VAN CAMMINGHA, 

IN EN BIJ LEEUWARDEN. 

Het adellijk geslacht VAN CAMMINGHA komt zeer vroeg 
en veelvuldig in de Friesche Kronyken voor. Sedert 
den. 3are 839 kunnen wij er met xekerheid van 
gewagen, op grond van het vroeger vermelde Charter 
bij KLUIT, waarin van eene hoeve of villa Camminge 
wordt gesproken (I, 286). Reeds vroeg was het te Leeu
warden gezeten; en wegens deszelfs eigendommen, aan
zien en invloed hangt zijne geschiedenis naauw zamen 
met die dezer stad. Inzonderheid is dit het geval met 
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de verschillende huizen, stinzen of kasteelen, welke de 
onderscheidene leden van dit geslacht in en bij Leeu
warden bezaten, en over welker lotgevallen wij nu 
laatstelijk willen spreken. 

Vele bijzonderheden daaromtrent zijn wel in den tekst 
van dit werk opgenomen; doch andere berigten van 
ondergeschikt belang, welke wij uit een aantal familie
papieren en meest uit oorspronkelijke testamenten en 
processtukken hebben opgemaakt, zijn zoo menigvuldig, 
dat wij deze vroeger niet konden opnemen. Ook om 
een overzigt van het geheel te geven, willen wij , voor 
zooverre onze berigten reiken, hier de lotgevallen en 
opvolgende bezitters der onderscheidene huizen van het 
geslacht VAN CAJMMINGHA ieder afzonderlijk mededeelen. 
Met het vroeger vermelde, waarheen wij telkens zullen 
verwijzen, moge het volgende dan één geheel uitmaken. 
Omtrent de afstamming en verwantschap der leden van 
dit geslacht verwijzen wij eens vooral naar het Adelijk 
en Aanzienelijk Wapen-boek van ABRAHAM FERWERDA, en 
het Stamboek van den Frieschen Adel, van de Heeren 
HETTEMA en VAN HALMAEL, welk laatste werk, dezer 
dagen met noeste vlijt voltooid , vele belangrijke berig
ten bevat omtrent de door ons bij name vermelde personen. 

I. C:,IMMI_V<KIIABÏJRG I1V LEEUWARDEN, 

m DE «ROOTE KERKSTRAAT. 

Op bladz. 32 en 36 en in Aant. 12 van het Eerste Deel 
hebben wij de hooge waarschijnlijkheid betoogd, dat het 
Kasteel, hetwelk aan de noordzijde der Groote Kerkstraat 
heeft gestaan, en waarvan de gedachtenis nog in een 
gedenksteen met den naam AED LEVWERD en het jaartal 
1171 in het tegenwoordige huis overig is, het zelfde 
gebouw is geweest als Camminghaburg, hetwelk de 
geschiedschrijvers bij den watervloed van omstreeks 1230 
vermelden. De overige berigten omtrent dit huis en 
deszelfs bestaan in de volgende eeuwen zijn mede in 
die Aanteekening medegedeeld. 
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11. CAMMINGHAHUIS m LEEUWARDEN, 

OF HET HOOG DER GBOOTE KERKSTRAAT. 

Ook de standplaats en de stichting van dit gebouw 
zijn vroeger ( 1 , 37) vermeld, terwijl later (63) is 
medegedeeld, dat het in 1436 den naam droeg van 
Wissemastins en bewoond werd door WÏKA ONNAMA. 

In de volgende eeuw binden wij als bezitters van dit 
huis vermeld TRANS VAN CAMMINGHA, den oudsten zoon van 
WYTZE en RINTS MINNEMA van Camminghaburg, en , na 
den dood van hem en zijne tweede vrouw FEDT STEN-

STERA, in 1559, huns broeders zoon TIETE VAN CAM

MINGHA. Deze was Kapitein in dienst des K.onings van 
Spanje, woonde den Bosumer slag in 1586 bij, werd 
Ridder en overleed in 1592 te Luik. Omdat hij aan 
den Koning getrouw bleef, schijnen zijne goederen door 
de Staten van Friesland in beslag genomen te zijn; 
althans zijn huis werd in 1584 aan den nieuwen Stad
houder, Graaf WILLEM LODEWIJK van Nassau, tot eene 
Vorstelijke residentie aangewezen. (Zie Charterb. IV 458 
en bl. 296 bier vóór.) Dit duurde tot 1587, toen de 
Graaf het tegenwoordige Koninklijk Paleis betrok. Later 
schijnt het huis echter weder in het bezit der oorspron
kelijke eigenaars gekomen te zijn, dewijl WYTZE VAN 

CAMMINGHA, FRANS-ZOON, in zijn testament van den jare 
1606, dit huis, waarin zijne ouders overleden waren, 
besprak aan FRANS VAN CAMMINGHA, den zoon van zijn 
broeder SXBRANT. Deze overleed reeds in 1610 kinder
loos, doch zijne weduwe RIXT VAN HERINGA eerst in 
1654. Van toen af schijnt het huis, waartoe destijds 
ook eenige panden aan de oostzijde behoorden, niet 
weder door het geslacht VAN CAMMINGHA bewoond-, maar 
verbouwd en bij verkoop aan partikulieren overgegaan 
te zijn, door wie het sedert bestendig is bewoond 
geworden. In 1843 is het gekocht door den Heer 
Mr. J. w. TROMP. Alleen in den toren, staande aan 
de oostzijde^ in welken de trap loopt, heeft dit huis 
thans nog een overblijfsel van deszelfs vroegeren toe
stand als stins. 
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UI. CAÏHÏII1SGHA" OF HEER VAN AttELANDSHOS 

TE HOEK. 

Van dit, thans nog in vroegeren toestand aanwezige, 
gebouw is hier vóór op verschillende plaatsen gesproken. 
(Zie Ie dl. 37, 42, 64, 80, 189, 195, 241; Aant. 344, 
360, 389.) Het werd aan de noordoostzijde der grens 
van Oud-Leeuwarden gesticht en sinds onheugelijke jaren 
bewoond door dien tak van het geslacht VAN CAMMIN-

GHA , wiens leden achtereenvolgens Vrij- en Erfheeren van 
het eiland Ameland waren. Evenwel was het niet bepaald 
aan het bezit Tan die heerlijkheid verbonden, dewijl 
ook andere leden van dit geslacht hiervan bezitters zijn 
geweest. Het is vooral merkwaardig ten aanzien der 
uitbreiding van de stad, omdat de groote uitgestrekt
heid lands, welke ten oosten en noorden dezer stins 
was gelegen en hiertoe behoorde, aanleiding gaf tot het 
ontstaan van de Parochie Hoek en hare Kerk (*), en 
van verscheidene buurten in het noordoostelijk ge
deelte der stad, gelijk hier vóór op onderscheidene plaat
sen is aangewezen. De Ârchiven van dit huis, uit de 
drie laatste eeuwen, zijn ons door den tegenwoor-
digen bezitter welwillend ten gebruike toegestaan, 
zoodat wij omtrent deszelfs lotgevallen en bezitters 
gedurende dien tijd de zekerste berigten kunnen me-
dedeelen. 

Minder bekend en zeker zijn de narigten betrekkelijk 
den Stichter en de bewoners van dit kasteel in de eerste 
eeuwen van deszelfs bestaan. Ofschoon men het ge
slacht CAMMINGHA reeds in de 9 e eeuw als bezitter van 
Ameland vermeld vindt, baart toch zijne latere verwant
schap met de geslachten JELMERA, DONIA en HERINGA 

dikwijls verwarring in de erfopvolging. Het is evenwel 
hoogst waarschijnlijk, dat het huis hier gesticht is reeds 
lang vóór RITSKE JELMERA, Heer van Ameland, die in 1450 

(*) »Die welcke kercke van Camminga geshcht gefundeertis," zegt 
wïTz,E VAN CAMüiiHGHA in zijn belangrijk testament van 1541, gedrukt in 
de Analecta, of schriften tot Friesland specterende, Leeuw. 1750, 49. 

II. 25 
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overleed, en het naliet aan zijne kleinzonen ROMCKE, 

KEIMPE en HAIJE JELMERA (zich ook HERINGA en daarna 
CAMMINGHA noemende), die bij opvolging Heeren van 
Ameland zijn geweest. De laatste, die zich Heerschap 
[Hwuschyp) op Ameland en Hoofdling (Haedliny) in 
Leeuwarden schreef (Chb. I 614, 672, 703), heeft dit 
huis, hetwelk hij toen Heringahuis heette, in 1466 
versterkt met een » bolwirck mit balsteen," zoo als wij 
in eene overeenkomst van dien tijd lezen (SCHOTANUS , 
Tabl. 85). Toen hij in 1486 overleed, zal zijne wedu
we, DOEDT DEKEMA, het door haar gestichte huis (hier na 
als Doedt-moers-huis voorkomende)-, en haar zoon PIE-
TER CAMMINGHA , zich noemende: » to Lewerden vnd 
»Aeniland Houetlinck," dit huis betrokken hebben. 
Op dezen grond is het dus meer waarschijnlijk, dat de 
stins van den Schieringer PIETER CAMMINGHA, die in 
het Bieroproer van 1487 zulk eene belangrijke rol speelt, 
Amelandshuis en niet Camminghahuis in de Groote Kerk
straat geweest is (I, 87). Immers dat hij eigenaar en 
bewoner van Amelandshuis geweest is, wordt ook be
vestigd door zijn testament van den jare 1521, waarin 
hij aan zijn jongsten zoon HAIJE bespreekt zijne: »State 
y> in Leivarden met de hoven binnen de muire, met het 
»hiem ende hovinge achter het huys an t Bollewerck; 
»ende daertoe saller alle lasten toe de Kerke bewaren, 
»ende de eere der State beholden." Zijn oudste zoon 
sicco moest zorgen, dat deze jongste broeder, HAIJE, tot 
de studiën opgeleid-, en dat het overschot zijner renten 
aan het Jakobijner-klooster in bewaring gegeven wierde. 
Zijn tweede zoon, WYTZE, werd Heer van Ameland. 
Bij het overlijden van dezen, die in 1541 testeerde, 
volgde HAIJE hem als zoodanig op , en kwam dit 
huis toen weder in het bezit van een Heer van 
Ameland. 

Gedurende de minderjarigheid van HAIJE VAN CAMMIN

GHA werd het huis, nog in 1530, bewoond door LIEÜWE 

VAN CAMSTRA. De aanleg voor de studiën toch, welke zijn 
vader reeds in hem bespeurd had, ontwikkelde zich 
meer en meer, en bevredigde hij door het bezoeken 
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van de hoogeseholen in Duitschland, Frankrijk, Italië 
en elders, waar hij met de geleerdste mannen in be
trekking kwam, en met AYTTA, HOPPERS, ALBADA, ERAS-

MÜS en anderen vervolgens briefwisseling hield. Wegens 
zijne uitstekende bekwaamheden in letteren en weten
schappen, werd hij algemeen betreurd, toen hij in 1558 
door FEiJE HOUWERDA VAN MECKEMA, vóór het Weeshuis 
te Leeuwarden, gewelddadig vermoord werd (GABBEMA, 393). 

Hij liet de Heerlijkheid Ameland en dit huis na aan 
den oudsten zoon van zijn broeder sicco, PIETER VAN CAMMIN-

GHA, geboren in 1531 en gehuwd met FRANSKE MINNEMA. 

Deze heeft het huis in 1563 aanmerkelijk laten verbou
wen en zelfs vergroot, door, op het voorplein, aan het 
huis eene Voorzaal met nieuwen Voorgevel te doen bou
wen , waardoor het Kasteel, met hoektorens en balu
strade op de muren, dat forsch voorkomen verkreeg, 
waardoor het zich nog op de kaart van SEMS , van 1603, 
onderscheidt. Wegens zijne vrijheidlievende gevoelens 
en deelneming aan het Verbond der Nederlandsche Ede
len tegen Spanje, stond hij in de volgende jaren aan 
groote onrust en vervolging bloot (*). Na den dood 
zijner vrouw, benoemde hij, bij testament van 1 Sept. 
1570, zijn broeder TACO, toen nog uit het land gevlugt, 
tot Voogd over zijne drie kinderen, en besprak hij aan 
zijn oudsten zoon sicco de Heerlijkheid Ameland en aan 
zijn jongsten zoon FRANS Camminghahuis te Leeuwar
den met hof, tuin, plaats en al de geregtigheden daar
toe behoorende. 

Gedurende diens minderjarigheid werd een groot deel 
der landen, tot den uitgestrekten hof en het erf van 
dit huis behoorende, ten behoeve der versterking van 
Leeuwarden, in 1584, vergraven, waarvoor zijn oom 
TACO schadevergoeding vorderde (I , 2 4 1 , 360, 389). 
Ten gevolge van die afgraving en van de toenemende 
bevolking der stad, stond deze, als Voogd, twee jaren 
later, bij openbare verpachting, de breedte van twintig 

(*) Zie IE WATER, Verbond der Edelen, II 31-4; CAROLÜS, derebus 
Casparis â Robles, 166; SCHELTEHA, Staatk. Neder], I 213; GABBEMA, 539. 

2 5 * 
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voeten aan de zuid- en oostzijde van den hof af., ten 
einde daarop 23 woningen te bouwen. Zoodra FRANS 

VAN CAMMINGHA meerderjarig was geworden, betrok hij 
het Amelandshuis, en volgde in 1588 het voorbeeld van 
zijn oom, door ook het overige, nog onbebouwde ge
deelte van den oostelijken en noordelijken zoom van 
zijn uitgestrekten hof tot het bouwen van nog 23 gelijke 
woningen in erfpacht uit te geven (II, 10). Hierdoor, 
werd dus de gansche hof als met een rîngmuur omsloten, 
waarvan de geheele voltooijing in 1625 plaats had, toen 
zijne weduwe, BTUCK VAN HEREMA, toestond, nog 10 wo
ningen te bouwen op het erf ten zuiden van haarhuis, 
vóóraan in de Amelandsstraat. 

Hun zoon WATZE VAN CAMMINGHA erfde nu Cammingha-
htiis, en, na den dood van PIETER en WÏTZE, de zonen 
van zijn oom sicco VAN CAMMINGHA, ook de Heerlijkheid 
Ameland, onder voorwaarde van daarvoor 50,000 Gul
den aan WYTZES weduwe, SOPHIA VAN VERVOU, te vol
doen. Na zijn overlijden, in 1668, gingen beide over 
op zijne weduwe RIXT VAN DONIA , als moeder en voog
des van hunnen zoon FRANS DOECKE VAN CAMMINGHA , die 
zijn vader als Vrij- en Erfheer van Ameland opvolgde. 
Hij was liet, die in 1678 deze oude, en door den tijd 
vervallene, stins liet vernieuwen en herbouwen in dien 
stand, zoo als het gebouw zich thans nog vertoont, bij 
welke gelegenheid boven den voorgevel het wapen van 
CAMMINGHA , HERINGA , JELMERA en UNiA geplaatst werd, 
en daar beneden tegen de lijst de wapenschilden of kwar
tieren van zijn geslacht. Na slechts een jaar gehuwd 
te zijn geweest, overleed hij reeds in 1680, en liet de 
Heerlijkheid Ameland en dit huis na aan zijne moeder, 
die hem echter zeer kort overleefde, waardoor beide 
vervielen aan hare erfgenamen, de kinderen van GEORG 

WILCO en GEORG FREDERiK Baronnen THOE SCHWARTZEN-

BERG EN HOHENLANSBERG. 

Deze erven, die in 1707 de Heerlijkheid Ameland 
overdroegen aan Prins JOHAN WIIXEM FRISO, verkochten 
inmiddels in 1691 eerst een groot gedeelte van den Ame
land s hof voor 1650 Goudgl., en daarna het geheele 
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Heer van Amelandshuis met toebehooren voor 6050 
Goudgl. aan eene der mede-erfgenamen Mevrouwe ISA-
BELLA SUSANNA Baronnesse THOE SCHWARTZENBERG, gehuwd 
aan GUSTAF CARLSON , Graaf toe Borringe, Heer toe Lint-
holm enz. Deze heeft het huis vele jaren bewoond , ver
beterd en het in 1715 aan de voorzijde met een ijzeren 
hek versierd. Bij haar testament van den jare 1718 
had zij tot erfgenaam benoemd van dit hu i s , en van 
de state Martena of Groot Terhorne te Beetgum met 
al de daarbij behoorende goederen, haren neef GEORG 

WOLFGANG Baron THOE SCHWARTZENBERG, Grietman van 

Dantumadeel enz . ; doch deze vaste goederen bezwaard 
met een eeuwigdurend Fideicommis op de oudste zonen 
van zijne mannelijke afstammelingen. Dien ten gevolge 
is het Amelandshuis sedert bezeten door des boven ge
noemden zoon GEORG FREDERIK Baron THOE SCHWART

ZENBERG , den beroemden staatsman en uitgever van het 
Vriesch Charterboek, en na diens dood, in 1 7 8 3 , door 

GEORG WOLFGANG CAREL DÜCO Baron THOE SCHWARTZEN
BERG, mede Grietman van Menaldumadeel, wiens we
duwe en kinderen het tot in 1845 hebben bewoond , ook 
nadat het Fideicommis en de eigendom van dit huis in 
1808 vervallen was op den tegenwoordigen bezi t ter , 
den Hoogwelgeboren Heer GEORG FREDERIK Baron THOE 

SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG, Grietman van Menal
dumadeel enz. , wonende te Beetgum (*). 

Behalve het wegnemen van de vermelde wapenschil
den aan den voorgevel, in 1795 , heeft het huis uitwendig 
geene veranderingen ondergaan. De hof, wiens noor
delijk gedeelte reeds vroeg tot het volgende huis be t rok
ken w e r d , is sedert eerst bij gedeelten en daarna in he t 
geheel bestendig als moestuin verhuurd geweest. Hij 
is echter kîein geworden in vergelijking van de groote 
ui tgestrektheid, welke hij vroeger besloeg. Immers , wij 

(*) Door de vriendelijke mededeeling van vele MS. familiestuk
ken en bescheiden omtrent dit huis, heeft deze tegenwoordige be
zitter mij in staat gesteld, al deze bijzonderheden mede te deelen . 
zoudai. ik ZHWG. daarvoor hij deze openlijk mijnen dank betuig. 
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hebben boven gezien, dat hij in 1584, bij de versterking 
Tan Leeuwarden, door het aanleggen van den Amelands-
dwinger (waarop thans de Kazerne staat) aanmerkelijk 
werd ingekort, en dat de zuid- en oostzijde met een 
groot aantal huizen is bebouwd geworden. Doch reeds 
honderd jaren vroeger was dit nog meer het geval ge
weest, toen, bij de eerste versterking van Nieuw-Leeu
warden, de oostelijke stadsgracht en wal dóór dezen 
hof werden gegraven (I, 88). Wij achten, dat daarin 
de oorsprong is gelegen Tan dat regt der CAMMINGHA'S 

(waarvan FOEKE SJOERDS, Jaarboeken, IV 187 spreekt), 
»om, door zeker klein poortje in de Stadswal gebouwt, 
» (later het Vossegat genaamt,) uit en in de Stad te gaan; 
»met uitsluitinge van alle anderen." Zeer waarschijn
lijk heeft HAiJE HERINGA in die onrustige tijden het gra
ven van de gracht dódr zijn hof toegestaan onder voor
waarde, dat hij en de bewoners van zijn huis het regt 
zouden bezitten, om dóór den stadswal steeds een uit
gang of eene gemeenschap met Camminghahurg te heb
ben. Hoe die lage gewelfde doorgang aan den naam 
van Vossegat kwam, is zeer raadselachtig. Nog verhaalt 
boven genoemde FOEKE SJOERDS , dat Amelandshuis op den 
Amelandsdwinger en Camminghahurg op Oud-Galileën 
Korenmolens bezaten, die verpligt waren, de granen, 
op beide heerlijke huizen gebruikt wordende, voor 
niet te malen; doch dat beide molens, omtrent 1760, 
door de overige molenaars der stad gekocht- en, met 
toestemming van de Regering, afgebroken zijn. 

IV. CAM9II1M.HA- OF DOEDT-MOEKS-HUIS TE HOEK. 

Toen de stad Leeuwarden in 1487, in de hevige on
lusten, ten gevolge van het drinken van uitheemsch 
Bier ontstaan, zich door een groot leger Schieringers 
bedreigd zag, werden er naar de Opperhoofden, te 
Barrahuis onder Wirdum gelegerd, door den Raad der 
stad twee aanzienlijke vrouwen afgezonden, ten einde 
den vijand te verzoeken, om geen aanslag op de stad 
te ondernemen, en om den twist bij te leggen. Het 
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waren de achtenswaardige vrouwen FROÜCK AMMAMA , 
weduwe van KEIMPE UNIA, en DGEDT SJUCKS-DÖCHTER DE-

KEMA, die, eerst getrouwd met SICKE PIETERS CAMMINGHA, 

nu sinds een jaar weduwe was van HAÎJE HERINGA , Heer
schap te Leeuwarden en op Ameland. 

Daar de landlieden, die aanleiding tot deze onlusten 
hadden gegeven, gevlugt waren op de stins van den 
zoon der laatst genoemde, PIETER CAMMINGHA , die wei
gerde ze uit te leveren, en die daarom zijn sterk huis 
zag aangevallen, zoo was zij naauw in deze zaak. be
trokken, en gaf zij een blijk van onpartijdigheid en 
welgezindheid, door voor het behoud van de stad in 
de bres te springen, dewijl dat leger voorgaf, de ge-
schondene eer van haren zoon te willen wreken. 

Hoe ongelukkig hare pogingen door overmoed verij
deld werden, en hoe bedroevend de gevolgen waren van 
dezen noodlottigen krijg, is hier niet de plaats te ver
melden (zie 1, 87). Genoeg zij het, hieruit op te maken , 
wie deze laatste wakkere vrouw was, en daaruit af te 
leiden, dat zij toen niet meer dat zelfde Amelandshuis 
bewoonde, hetwelk haar overleden man had bezeten, en 
waarop nu haar zoon werd ingesloten gehouden (*). Bij 
den dood van haar îaatsten echtgenoot, HAIJE HERINGA, 

zal zij zelve, zeer vermoedelijk, een naburig gebouw be
trokken hebben , hetwelk, wij in latere oorspronkelijke 
stukken met den naam van Doedt-moers-huis genoemd 
vinden. Het was een groot huis, gebouwd op een erf 
der CAMMINGHA'S in de parochie Hoek, eenige schreden 
ten zuiden van de St. Catharina-kerk, en waartoe, al
thans later, gelijk nog, een groot deel behoorde van den 
Camminghahof, achter het Amelandshuis gelegen. Op
merkelijk is het , dat dit huis tot dusverre geheel onbe-

(*) Toen de Heer VAK HALMAEI hoven vermelde gebeurtenis in een 
dichterlijk kleed behandelde (Mengelw. der Leeuw. Cour. 1830, N°. 32), 
hield hij Amelandshuis voor de stins van HETER CAMMIKGHA. Later (Stam
boek , Aant. 51) heeft hij erkend gedwaald te hebben, en Cammingha-
huis in de G-roote Kerkstraat (boven II) voor die stins terrtoetenhouden. 
Wij houden de eerste opvatting nogtans voor de ware, met welke 
ZYVEG. thans ook instemt, blijkens Stamboek, Aant. 9, Nalezingen. 
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kt.nd was; dewijl uit de aanhaling van FEIJE VAN HEEM

STRA in het Burmaniaboek (zie Stamboek, Aant. fol. 
49 (6)) blijkt, dat het door hem bedoelde Cammingha-
huis, hetwelk DOEDT ie Leeuwarden bezat, niet het Ame-
landshuis is geweest. Dit toch had zij met haren man 
HAiJE HERINGA bezeten en bewoond, en, toen hij stierf 
en zijn zoon hem als Heerschap opvolgde, het aan dezen 
overgedragen. Het huis, dat zij dus, volgens dit berigt, 
van eenen harer zoons, of wel van hare dochter GRAETS , 
uit haar eerste huwelijk met SICKE PIETERS CAMMINGHA , 
geërfd, en alzoo uit een anderen tak der CAMMINGHA's 

bekomen had, kan alzoo niet het zelfde zijn met dat, 
hetwelk haar man en zijne voorouders als Heeren van 
Ameland alhier bezeten hadden. Baar nu haar zoon 
Amelandshuis, en hare dochter SJOUCK Camminghaburg 
bekwam, zoo zal dit huis na den dood van DOEDT , in 
1500, aan andere leden van de familie gekomen of wei-
ligt verhuurd zijn. Dit was althans het geval in den 
jare 1561, toen WA.TZE VAN CAMMINGHA te Wirdum (de 
kleinzoon van SJOUCK) daarvan eigenaar was, blijkens 
eene overeenkomst tusschen hem en zijnen neef PIETER 

VAN CAMMINGHA , bezitter van Ameland shuis, over het dam
men van eene sloot tusschen hun beider hoven. Bij die 
gelegenheid werd het nog Doedt-moers-huis genoemd. 

In de volgende eeuw is het huis echter verkocht en 
sedert dikwijls door aanzienlijke familiën bewoond ge
weest, van welke bekend zijn die van SIXTUS, BEILANUS, 

VAN VIERSSEN en DE KEMPENAER , waarna het omstreeks 
den jare 1820 geheel verbouwd werd door den Heer 
E. F. VAN POPPENHUIZEN. Na den dood zijner dochter, de 
wed. j . c. F. STERN, werd het gekocht door den tegen-
woordigen bewoner, den Heer Mr. LAMBERTUS DORHOUT, 

Lid van den Raad dezer stad. 

V. CAMÜHN-SHABURG, TEN OOSTEN VAM HOEK. 

De oudste, voornaamste en rijkste der sthizen van het 
geslacht VAN CAMMINGHA in en bij Leeuwarden was Cam
minghaburg, gelegen een kwartier uur gaans ten oo&leu van 
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de kerk van Hoek, aan het noordeinde van het tegen
woordige Cambuursterpad. Men wi l , dat het reeds in 
het begin der Ï 3 e eeuw gebouwd was , hoewel wij daar
van eerst in ' t midden der volgende eeuw als eersten 
bezitter kennen STDS of SYTZE , den zoon van KEIMPE 

en den kleinzoon van BINNERT CAMMINGHA. Hij liet de 
stins na aan zijne dochter , HACK , gehuwd aan GERRIT 

of GERROLT CAMMINGHA, den zelfden edelman, die în 1398 
Hertog ALBRECHT van Beijeren het veroveren van Fries
land en Leeuwarden gemakkelijk maak te , die daarvoor 
zoo ruim beloond werd , doch wiens st ins, uit wraak 
hierover , belegerd, ingenomen en beschadigd werd ( I , 60). 
Daar GERROLT dit huis van zijne eerste vrouw HACK be
komen had , zoo viel het na zijnen dood zijner doch
ter WICK of wicKE , gehuwd met TAECKE CAMMINGHA t e 
Ferwerd ten deel. Doch op haren eenigen broeder , 
PIETER CAMMINGHA , uit het tweede huwelijk haars vaders 
geboren, rust de beschuldiging, dat hij WICK met ge
weld van hare erfenis en ook van Camminghaburg ont
zet heeft (*). Dit schijnt bevestigd te worden , door een 
origineel Charter (in mijn bezit) van den j a re 1 4 3 1 , 
waarbij PIETER aan zijne zuster WICKE belooft, da t , in
dien hij of zijne kinderen mogten sterven zonder 
kinderen na te l a t en , »Kamminghabwrs t ra state" met 
gebouwen en kerk weder zou vervallen op haar of 
hare erven. Doch dit is niet gebeurd: want deze P IE

TER CAMMMINGHA , de zelfde die als Grietman van Leeu-
warderadeel de vereeniging van Hoek met Leeuwarden, 
in 1 4 3 5 , zoo lang tegenhield ( I , 72 ) , l iet de stins in 
1440 erven op zijnen zoon SICKE CAMMINGHA, gehuwd 
aan de h ie rvóór vermelde DOEDT DEKEMA. 

Na diens dood werd he t huis in 1459 bezeten door 
zijn zoon GERRIT CAMMINGHA, d i e , ongehuwd overlijdende, 
îiet liet erven door zijne zuster GRAETS of GRATHIA CAM

MINGHA , eerst gehuwd met P IETER ABBES ONSTA , daarna , 
in 1472 , met EPE JANCKES DOTJMA , en eindelijk, in 1 4 7 3 , 

(*) Zie Wapenboek, 31; Stamboek, 73, Aant. 49, VAN SMXIA, 

G netplannen, 13. 
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met WATZE ABBES (ONSTA). Bij geen dezer mannen kin
deren na la tende , maakte zij hare moeder DOEDT DEKEMA 

(die intusschen her t rouwd was met HAIJE HERINGA) , bij 
testament van 1476 , erfgenaam van hare bezi t t ingen, 
waarvan een gedeelte in vruchtgebruik werd toegestaan 
aan haren laatsten echtgenoot. Hierdoor kwam DOEDT-

MOER alzoo in het bezit van al de drie huizen der CAM-

MINGHA'S te Hoek. Terwijl nu haar zoon, PIETER, bij 
den dood haars mans , Amelandshuis verkreeg, stond zij 
Camminghaburg nog bij haar leven af aan hare doch
ter SJOÜCK CAMMINGHA , die eerst huwde met WYTZE WAT

ZES DEKEMA van Wirdum , en daarna met RIENCK IDSES 

EMINGHA , die den naam van CAMMINGHA aannam en zich 
Hoveling toe Cambuur noemde. Deze edelman was het 
Saksisch Bestuur van den beginne af zeer genegen. Toen 
deszelfs Stadhouder nog geen kasteel in Leeuwarden 
h a d , en Uniahuis door de ingezetenen geschonden w a s , 
stond hij den Graaf VAN SCHAUMBÜRG t oe , Cammingha
burg te versterken, ten einde daaruit de afgevallene 
stad te belegeren en te bedwingen, waar toe , gelijk SCHAR-

LENSIS zeg t , »Heer Wil lebror t Cammingabuer victali-
» e e r d e , ende met gheschut, Cruyt ende Loot wel ver-
»sach ." Vanhier , dat CAMMINGHA tot loon voor zijne 
diensten een der eerst benoemde Raden werd in he t 
door den Hertog van Saksen n ieuw opgerigte Hof van 
Friesland. Vanhier welligt ook den oorsprong van den 
naam van Oud Blokhuis voor het gebouw, onder wel
ken het nog bekend is ; alsmede van de overlevering 
en he t berigt van FOEKE SJOERDS (Jaarb. I V 187) , dat 
hier »oeffening van Halsgeregt heeft plaats gehad". Dit 
was echter geen gevolg van het gezag, dat de CAMMIN-

GSA'S in de regering van Leeuwarden hadden, gelijk hij 
meent. Het zal hier plaats gehad hebben , vóór dat het 
Blokhuis in de stad in 1499 voltooid was (*). 

De jongste der twee zonen van RIENCK en SJOUCK, 

WYTZE VAN CAMMINGHA , mede Raad in den Hove, en 

(*) PETER VAR IHABOR, Archief, I l 148; Naamrol der Hofs Raden, . 

1 ; scHAEtENsis, 92°; WINSEMITJS, 366, 412; SCHOTABÜS, 461. 
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gehuwd met HINTS MINHEMA, volgde zijne ouders in het 
bezit op, en liet het huis herbouwen en veel verbete
ren. In zijn sterfjaar, 1533, maakten deze echtelieden 
een testament of verdeeling van hunne bezittingen 
onder hunne zeven zonen en zes dochters, hetwelk merk
waardig is, omdat het Camminghaburg in het bijzon
der betreft, en later aanleiding tot langdurige regtsge-
dingen heeft gegeven. Na bepaald te hebben, dat 
hunne ligchamen moesten rusten »in Sinte Dominicus 
»kereke totten Predicanten Broeders voir onser Lie-
»uer Vrouuen oltaer by onsen salighen olders (de 
»Groote Kerk)," en dat de langst levende van hen in 
het bezit der onverdeelde goederen zou blijven enz., 
stellen zij vast, dat Camminghaburg, bij wijze van Fi-
deicommis, zou vererven op hunnen jongsten zoon (*), 
en daarna op diens oudsten zoon, met eenige nadere-
voorschriften deswegens. Ja , zij stelden zooveel waarde 
in dit gebouw, dat zij door velerlei bepalingen deszelfs 
voortdurend bestaan wilden verzekeren. Nooit mogt het 
huis in vreemden graad of zijlinie vererven \ nooit mogt 
het verdeeld of van de daartoe behoorende goederen 
afgescheiden of verpand worden; en indien het door den 
vijand verwoest werd, moest het binnen drie jaren we
der herbouwd worden: »op dat die naem van thuys 
»tot ewijghe daeghen int wesen mach blijuen ende 
» oick het geslachte." 

Volgens oude teekeningen en berigten, was Cammin
ghaburg destijds een forseh gebouw, rondom uit eene 
diepe gracht opgetrokken, terwijl het middelste gedeelte 
eene hoogere verdieping had, en als een afzonderlijke 
stins boven de twee vleugels uitstak. Aan de zuid
westzijde was een hoektoren uitgebouwd. Voor de hoofd
deur lag eene houten brug. Aan het Cambuursterpad 

(*) Even als nog in Ierland, bleven, volgens het oude Friesche 
erfregt, de jongste zonen veelal in ' t bezit van het ouderlijk huis. 
JANCKO DOÜWAMA, Boeck der Partijen, 80, zegt daaromtrent: »So ist 
» van oldes gewest, des wij, contrarie van alle andere nacien, voer 
»een recht hebben, dat de jungeste broeder beholt de Heerlijcke goe-
»deren iijns faders." 
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lag eene tweede brug over de buitengracht, die de 
singels en hoven omgaf, en waar binnen eene kloeke 
voorpoort den toegang naar het huis beschermde. Tot 
de stins behoorden destijds 145 pondematen lands, 
waarop drie boerenhuizen stonden, die verhuurd wer
den; feovendien nog 22 pondematen, 12 oude schilden 
en 180 Goudgld. Kapellerenten op 300 pondematen 
lands buiten- en eenige huissteden binnen de stad. 
Die Huiskapel, van welke hier melding wordt ge
maakt, en van wier bouwval, in 1723, wij eene af
beelding bezitten, stond aan de noordzijde der stins en 
had den vorm van eene gewone kerk met groote voor
poort aan de westzijde. Wegens de onderlinge ver
wantschap der bezitters van de verschillende huizen 
van. dit geslacht, schijnt deze Kapel ook door de eige
naars van Amelandshuis gebruikt en onderhouden ge
weest te zijn. Want PIETER VAN CAMMINGHA , de vroeger 
vermelde Heer van Ameland, spreekt in zijn testament 
van 1521 van Heer DYTÎE (FEICONIS, later Pastoor van 
de St. Catharina-kerk) zijn Pastoor, en Heer PHILIPPÜS 

zijn Vicaris » tot Camhuer," gelijk hij mede zijnen zoon 
beveelt, de lasten der kerk te voldoen. De goederen 
en inkomsten van deze Kapel, ten tijde zij in 1544 » be-
»waert werd van Heer FRANS , Cappellaen op Kamminga-
»burch," worden alle opgenoemd in het Beneficiaalboek, 
75, waarbij gevoegd zijn die van het vrij leen, genaamd 
»Wattie Camminga (of Dekema) leen," hetwelk, te 
klein zijnde om daarop een Priester te houden, de Bis
schop van Utrecht aan WTTZE VAN CAMMINGHA had toe
gestaan » opt huys van Kammingaburch, offte elders , te 
» moegen doen bedienen." In 1540 werden er afzonder
lijke fondsen aangewezen tot herstelling van de toen 
bouwvallige Kapel. 

Nadat RiNTs MINNEMA, de weduwe van WYTZE VAN CAM-

.MINGHA , in 1536 met de Regering van Leeuwarden eene 
overeenkomst had gesloten, waarbij de stad, ingeval van 
oorlog, zich verpligtte, Camminghaburg op hare kosten 
met bussen, kruid en manschappen bij te staan, stierf 
zij in 1546, en trad haar jongste zoon RIEMC VAN CAM-
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MINGHA wel in het hezit der ouderlijke state, doch moest 
zij , volgens het codicil of tweede testament zijner moe
der, van 1545, tot zijne meerderjarigheid bewoond wor
den door zijne oudere zuster DOEDT, gehuwd aan JÜRRIEN 

VAN ROORDA. Reeds in 1561 vermaakte RIENK hij testa
ment al zijne roerende goederen en twee zath^n aan 
zijne vrouw BEYTS VAN HAERDA, en aan zijn jongsten broeder 
MINNE VAN CAMMINGHA (en na diens overlijden zijn jong
sten zoon) » t huys van Cambuereri' met toebehooren. 
Nadat RIENK in 1567 eene overeenkomst had gemaakt 
met zijnen neef PIETER, in het verschil orer de gereg-
tigheid van hun beider huizen in de Zwanejagt en de 
Visscherij in de omgelegen wateren en het benoemen 
van Priesters in de St. Catharina-kerk, schijnt het , dat 
hij in de stad is gaan wonen, en zijne stins heeft over
gedragen aan- of laten bewonen door MINNE, weduwnaar 
van LüTS VAN HEREMA. Deze had daarvan echter weinig 
genot, dewijl hij reeds in 1571 overleden was, blijkens 
een Inventaris van de goederen, meubelen, geldspeciën, 
kleinodiën, zilver-, ijzer- en koperwerk, keukengereed
schappen, renten, inkomsten enz., welke eerste bij zijn 
dood gevonden werden op Camminghaburg; uit welk 
belangrijk stuk wij tevens den geheelen toestand en al de 
vertrekken van het gebouw kunnen opmaken. Waar
schijnlijk heeft RIENK., die in 1577 Kapitein van de bur
gers der stad was (Chb. I I I , 1175) en, volgens het Stam
boek, in 1584 overleed, het huis daarna weder betrokken 
en een tijdlang bewoond. 

MINNES eenige zoon, GERROLT VAN CAMMINGHA, gehuwd 
aan ATKE VAN OCKINGA, erfde nu het huis, en, na zijn 
dood, in 1589, zijn eenige zoon MINNE VAN CAMMINGHA. 

Doch deze, op reis zijnde naar Italië, overleed reeds 
in 1599 in Henegouwen, ongehuwd en zonder erven 
of opvolgers in dje voorouderlijke bezitting. Om die 
reden kwamen dadelijk verscheidene leden van het ge
slacht CAMMINGHA op, die der moeder en zuster van MINNE 

het bezit van Camminghaburg voor het Hof betwistten 
Op grond van het boven vermelde testament van WTTZE 

VAN CAMMINGHA en RINTS MiNNEMA eischten zij, namelijk, 
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dat het huis nu moest overgaan op de erven van den 
naast-volgenden jongsten zoon, opdat het in het geslacht 
CAMMINGHA bleve, en niet in eene zijlinie overging. 
Doch hiertegen werd aangevoerd, dat de jongste zoon 
wel verpligt was geweest, het huis op zijn oudsten zoon 
te laten erven, doch dat deze vrij was, en het had kun
nen achterlaten aan wien hij verkoos. De uitspraak 
van het Hof bevestigde in 1610 dit laatste gevoelen, 
en Camminghaburg bleef alzoo in het bezit van MINNE'S 

zuster, EDWERT of EDUWARD VAN CAMMINGHA , gehuwd aan 
RÜURT VAN JüCKEMA, in wiens geslacht het huis nu over-

Wi j , die gewoon zijn aan de geslachten der vroegere 
eeuwen tevens het denkbeeld van kracht, sterkte en 
langdurig leven te verbinden, wij mogen bij het over-
zigt van de verschillende bezitters van dit gebouw ons 
over het tegendeel met regt verwonderen, als wij dat 
bezit zoo dikwijls op anderen zien overgaan. In de vol
gende eeuwen valt dit nog meer in het oog, zoodat 
Camminghaburg gedurende de vijf eeuwen van deszelfs 
bekend bestaan, niet minder dan vier-en-twintig op
volgende bezitters heeft gehad. 

De zoon van laatst vermelde bewoners, die zijne ouders 
opvolgde, was GERROLT VAN JÜCKEMA , die bij testament 
van 1651 »die Saté ende State Cammingaburgh, met de 
»stucken geweer (geschut) ende musquetten, sampt voor-
»olders schilderien," twee zathen aan de Hoogeterp en 
verder toebehooren, besprak aan RÜURT GERROLT VAN 

BÜRMANIA , den oudsten zoon zijner dochter EDWERT LTJTS 

of EDÜARDA LÜCIA , getrouwd met DOECKE MARTENA VAN 

BÜRMANIA , Grietman van Wijmbritseradeel, wonende 
op Epema-state te Ysbrechtum; onder verpligting, dat 
ieder der opvolgende bezitters den naam van RÜURT of 
GERROLT JUCKEMA bij den zijnen moest aannemen. Nadat 
er bij dezen nieuwen overgang van het huis in eene 
andere familie weder door de CAMMINGHA'S voor het Hof 

(*) J. VAK DEK SAHDE , Geivijsder Saecken voor den Hove van Vries
land, Leenw. 1638, -4e boek, tit. 5 , def. 9, b l . 99. 
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eene vruchtelooze poging was gedaan tot herwinning 
van Camminghahurg, liet RUÜRT GERROLT, Luitenant-Ko
lonel van een regiment te voet, het in 1679 erven op 
zijnen zoon GERROLT JÜCKEMA VAN BURMANIA. Doch deze, 
jong overlijdende, werd in het bezit vervangen door 
zijn jongeren broeder DUCO GERROLT JUCKEMA MARTENA 

VAN BURMANIA. Ook deze stierf, pas 23 jaren oud, reeds 
in de zelfde maand November 1700, dat ook zijne 
vrouw DücoNiA DOROTHEA VAN BURMANIA overleed. Daar 
hij bij testament SJOÜCK VAN DOÜMA, de weduwe van 
zijn oom DUco VAN BURMANIA, tot erfgenaam benoemd 
had, ontstonden er verschillen, wie nu , volgens het fidei-
commissair testament van GERROLT VAN JUCKEMA, bezitter 
van Camminghahurg moest worden. Het viel ten deel 
aan diens tweeden kleinzoon SJUCK GERROLT JÜCKEMA VAN 

BURMANIA, Grietman van Wijmhritseradeel, mede Heer 
van Oostbroek in Drenthe (*), die in 1720 bij testament 
het huis vermaakte aan zijn eenigen zoon DUCO GERROLT 

MARTENA VAN BURMANIA, ook Grietman van Wijmhritse
radeel, om door hem en zijne nakomelingen, als Fidei-
commis, te vervreemden noch af te breken, te worden 
bezeten. Bij zijne vrouw, FED SOPHIA VAN GOSLINGA , 
geene kinderen hebbende, nam hij den zoon zijner zuster 
TITIA BARBARA, gehuwd aan den Groningsehen edelman 
EGBERT EDZARDS RENGERS van Farmsum voor den zijnen 
aan. Deze SJUCK GERROLT VAN BURMANIA RENGERS, Heer 
van Farmsum en ten Post, eerst Grietman van Fra-
nekeradeel en daarna van Wijmhritseradeel, werd alzoo 
bij aanneming en erfenis in 1747 Heer van Cammin~ 
gkaburg. Zijn -verblijf hebbende op Epema-state te Ys-
brechtum, was hij de eerste, die Camminghahurg onbe
woond liet en veronachtzaamde. Vanhier, dat het slot 
verviel; in 1755, na den brand van het Lands Tucht
huis, tot een bewaarplaats van gevangenen vernederd 
werd, en in 1760 gebezigd werd door den beroemden 

(*) Zie over dezen geleerden edelman en zijnen zoon: VANSHIHIA, 
Grietmannen, 301, 302; VRIEHOET, Ath. T>is. XCIV, XCVIII; SCHEL-
TEÏU, Staatkundig Nedei land, I 198, 191. 
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Wiskundige WTTZE FOPPES DONGJUMA tot het doen van 
sterrekundige waarnemingen, bij gelegenheid van de veel 
gerucht makende conjunctie van de planeet Venus en de 
zon, waartoe hij van staatswege werd ondersteund (*). 

Laatst gemelde bezitter in 1784 overlijdende, verviel 
he t huis aan zijn zoon EGEERT SJUCK GERROLT JUCKEMA 

VAN BURMANIA RENGERS , Grietman van Wijmbritseradeel, 
e n , na diens dood, in 1806 , aan zijnen zoon JUSTINUS 

SJUCK GERROLT JÜCKEMA VAN BURMANIA B a r o n RENGERS, 

vroeger Grie tman van Franekeradeel. Terwijl deze Heer 
van Cammivghahurg was , werd het door ouderdom ver-
vallene gebouw, dat nu onder den naam van het Oud-
Blokhuis bekend was en laatstelijk tot Kruidmagazijn en 
Ammunit iehuis gediend h a d , in 1810 geheel afgebro
k e n , en deszelfs hooge standplaats te midden der breede 
gracht met populieren beplant. Lang wezen deze van 
verre de plaats aan , waar he t beroemde gebouw een
maal stond. Doch ook deze zijn in 1840 verdwenen: 
wan t laatst genoemde eigenaar, in 1832 overleden zijnde, 
heeft de bezitt ingen, welke van ouds tot Cammingha-
burg behoorden, doen erven op zijn oudsten zoon, den 
Hoogwelgeboren Heer KEGNERÜS HENDRIK SJUCK GERROLT 

JUCKEMA VAN BURMANIA Baron RENGERS, Ridder der orde 
van den Nederlandschen L e e u w , Lid van Gedeputeerde 
S ta ten van Vriesland, Agent van den AIgemeenen Rijks
kassier te Leeuwarden enz. (†) Deze heeft de grachten 
grootendeels doen vul len, en met den grond van het 
huis tot weiland doen effenen, zoodat thans slechts 
weinige plaatselijke kenmerken aan het vroegere huis 
en hof herinneren. Alleen de b u u r t , ten oosten hier
van gelegen, en Achter Cambuur genoemd, blijft met 
he t , vroeger als laan bep lan te , voetpad derwaarts nog 
bestendig den naam dragen van een gebouw, dat gedu
rende deszelfs bestaan de aanzienlijksten van Frieslands 
adel tot bezitters en bewoners had. 

(*) SCHEITEMA, Mengelwerk, II 2, 192, in 't leven van E. EISINGA. 

(†) Door de heusche mededeeling van vele MS. stukken betrek
kelijk dit huis heeft deze tegenwoordige bezitter mij zeer verpligt, 
zoodat ik ZHWG. daarvoor bij deze mijnen erken telijken dank toebreng. 
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VI. DOECKEMA-STATE BIJ IÆEUWARDEW. 

Be stichters van dit hu i s , dat den naam van een 
weinig bekend Friesch geslacht draagt , zijn even onbe
kend als de plaats , waar he t gestaan heeft. Doch overal, 
waar het vermeld w o r d t , komt he t voor als eene bezit
ting van de CAMMINGHA'S , en wel het eerst in 1 4 7 3 , 
toen er eene ruiling van landen plaats had tusschen 
GERRIT CAMMINGHA (*) en de Kerk van Oldehove, welke 
een gedeelte van Dokema- of Doekemafenne bekwam tegen 
een dergelijk stuk lands op het Nieuwland. In 1494 
komt op gelijke wijze zijn zoon SJÜCK CAMMINGHA voor 
als bewoner van Dokemahtiis, bij gelegenheid van een 
koop op het Nieuwland. Ook SCHARLENSIS (92) verhaal t , 
dat in het noodlottige jaar 1498 de huizen van GERBRAND 

en SJÜCK CAMMINGHA door de Leeuwarders verbrand wer
den. Doch de eenige vermelding van dit hu i s , in een 
gedrukt s tuk, komt voor in HACK CAMSTRA Mackbrief of 
Huwelijks-voorwaarden, van den 4 Maart 1551 (Ana-
lecta, 131) , waarin Doeckema-state met toebehooren, 
groot 150 pondematen, gelegen onder den klokslag van 
Leeuwarden, toegekend wordt aan SJÜCK CAMMINGHA. 

Deze, overleden in 1 5 8 1 , bij zijne drie vrouwen geene 
volwassene kinderen na la tende , stierf deze tak der CAM-
MINGHA'S u i t , en is het huis , welligt na 1625 , toen 
zijne weduwe RIEM GALAMA overleed, gesloopt, zoodat 
de geheugenis van deszelfs bestaan nie t dan in geschrifte 
is bewaard gebleven. Denkelijk lag het aan de noord
zijde der stad op het Oudland (†). 

(*) Hij was vermoedelijk een zoon van TAECKE CAKHINGHA te Ier-

werd, getrouwd met de vroeger vermelde WICK, zuster van PIETER VAK 
CAMMINGHA, van Camminghaburg. Zie Stamboek, in OUD-CAMMINGHA, 73. 

(†) Dit blijkt ook uit de lijsten der beschrijving: van de Schoor-
steenen in 1606, waarop aldaar >.RIEHE CAMKIHGA huysinge," mede 
» RIEHE GAiEHA huys" genoemd, voorkomt. 

Alleen in hetdoormijgeoràenaebchngrijlieSuis-ArcMefvaiiEpema-
state te Ysbrechtumyoadïk, op het jaar 1477, in TIF.DE üozs.\Kkte Leeu-
<u-a9ihn, verkoopendeecnigland, een enkel lid van dit geslacht vermeld. 

tif.de
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VII. KXEIX > CAMJHINGHAHUIS , 

IIW DE GROOTE KEUKSTRAAT TE IÆEÜWABDE1V. 

Het laatste van de huizen der CAMMINGHA's in en bij 
Leeuwarden stond aan de zuidzijde van het westelijk ge
deelte der Groote Kerkstraat (thans Wijk F , N°. 146). Om
streeks het midden der 16e eeuw werd het bewoond 
door SYBRANT VAN CAMMINGHA. Zeer vermoedelijk werd 
het kort daarna herbouwd, door WATZE VAN CAMMINGHA 

van Wirdum (den tweeden zoon van vroeger vermelden 
WTTZE en RINTS MINNEMA van Gamminghaburg) en zijne 
tweede vrouw FROUCK FEDDESDOCHTER VAN HAERDA. Het 
bewijs daarvoor is nog over in hun beider namen en 
wapens, welke in eene binnenkamer van het huis voor 
den schoorsteen aan den zolder uitgehouwen zijn. Of
schoon zij bij hun overlijden, in 1576 en 1584, vier 
kinderen nalieten, werd WYTZE VAN CAMMINGHA, hun 
neef, de zoon van huns vaders broeder FRANS, eigenaar 
van dit huis, gelijk hij ook reeds in 't bezit was van 
het andere Camminghahuis op het hoog van de Groote 
Kerkstraat, waarin zijne ouders overleden waren. Dit 
blijkt althans duidelijk uit zijn testament van den jare 
1606, waarin hij het cleyne huys, toenmaals door AELCKE 

DONIA bewoond, bespreekt aan zijne zuster SAEPCK VAN 

CAMMINGHA, weduwe van JOOST VAN OCKINGA. Onzeker is 
he t , wie verder hare opvolgers in het bezit waren. Ver
moedelijk kwam het in het geslacht VAN DONIA en daaruit 
in dat van VAN HARINXMA THOE SLOOTEN, door hetwelk 
het , blijkens een wapen boven de staldeur in de Bolle-
manssteeg, reeds in 1709 werd bezeten. Dat bezit was 
van zeer langen duur, dewijl dit huis door de kinderen 
van wijlen Mevrouwe Douair. ALBERT Baron VAN HARINXMA 

THOE SLOOTEN eerst in 1843 werd verkocht aan Mevrouw 
de Wed. RAHUSEN , die het thans bewoont. 

Het testament van SICKO VAN CAMMINGHA, van 1623, 
geeft aanleiding tot het vermoeden, dat dit geslacht brj 
Oud-Galileën nog eene State bezat, waarvan echter thans 
geen spoor meer te vinden is. 
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Aanteekening 1 , op Bladz, 3. 
Met regt en den invloed der Friesche Steden 

op het Staatsbestuur. 
De Staten van Friesland bestonden, vóór den jare 1580, uit 

afgevaardigden van de Geestelijkheid, van de Edelen of de Rid
derschap en van de Eigenerfde Ingezetenen uit de Grietenijen en 
Steden der drie kwartieren of Gooën: Oostergoo, Westergoo en 
Zevenwolden. Toen nu, bij de groote omwenteling in Staat en Kerk 
en de invoering van de Hervormde leer, het eerst genoemde staats-
l id, meest uit de Prelaten of Hoofden der Kloosters bestaande, 
verviel, vorderden de elf Steden, die tot dusverre hare stemmen 
hadden uitgebragt met de grietenijen, waarin ze gelegen waren, 
dat de Landbewoners wegens de drie kwartieren drie steramen en 
de Steden te zamen ee'»e afzonderlijke stem in het Staatsbestuur 
zouden uitbrengen. Hoewel de Steden reeds voor lang hare afzonder
lijke belangen ten aanzien van den Staat met elkander in overeen
stemming gebragt hadden, en bij eiken landsdag mede afzonderlijk 
op het Stadshuis van Leeuwarden bijeenkwamen, was het er verre 
af, dat de afgevaardigden der Grietenijen hare begeerte wilden 
toestaan. Om verdere twisten te vermijden, stond de Stadhouder 
echter in 1579 het verzoek der Steden bij voorraad toe ; doch in 
1583 werd het geheele geschil vernieuwd, en trachtten beide par
tijen hare aanspraken en regten te verdedigen, met eene hevig
heid, welke groote scheuring onder de Staatsieden te weeg bragt. 
Eerlang echter viel de uitspraak van den Prins van Oranje en van 
onpartijdige regters ten voordeele der Steden uit. (Zie WINSIMUJS, 
Chronique van Vrieslant, 6-42, 661 , 71-4 en verv. ; VAN RIYD , 
Nederl. Oorloghen, 62, 65 ; FOEKE SJOERDS, Seschrijvinge van Friesl. 
II 104—108; Tegenw. Staat van Friesl. IV 14; Vriesoh Charter-
hoeli, IV op menigvuldige plaatsen ; benevens eene groote massa 
stukken betrekkelijk dit Proces in het Stedelijk Arohief.) 

De stad Leeuwarden, wier Regering, blijkens vele stukken, des
tijds uit zeer bekwame en krachtige mannen bestond, speelde onder 
al deze beroeringen eene voorname ro l ; maar ook op háár vooral 
werden al de beschuldigingen geladen van de partij, die niet naliet, 
zich door allerlei middelen op deze stad te wreken. Gedeputeerde 
Staten wisten het zelfs zoó verre te brengen, dat zij den nieuwen 
S<adhouder Qraaf TVILIEM IOBIAVUK tan Nas&au tegen de itad in-
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namen, en dat de landsdagen gedurende twee jaren (1584 en 1585) 
te Franeker werden gehouden. (Charterb. IV 509, 543 en verv.) 
Zelfs wil men, dat dáárom de Lands Akademie toen niet te Leeu
warden , maar te Franeker gesticht werd. Menigvuldig waren de 
klagten van de stad Leeuwarden over deze, in haar oog, weder-
regtelijke handelwijze, welke tevens strekken moest, om den band 
der Steden te verbreken. Als de grootste en sterkste stad van 
Friesland, die «middel int Landt gelegen ende metropolis (hoofd-
»stad) zijnde; die van beginsel aene d eerste is geweest, die de 
"Reformatie geëffectueerd heeft, zoe wel in Kereke, als Burgerlicke 
«ende Oorloochs saeeken, met penninghen ende anders;" als de 
stad, waar nog onlangs »Cammingha huys tot logys voor den Stad-
»houder is gedestineert," en waar sedert nmensschen memorie" de 
landsdagen en vergaderingen van Gedeputeerden waren gehouden, — 
meende zij regt op dezen zetel te hebben, en leverde zij op deze 
gronden hare bezwaren in tegen de listen en onderdrukkingen 
van Gedeputeerden (Charterb. IV 499). Op bestendig aandringen van 
den Stadhouder, werd de zetel van het landsbestuur echter in 
1586 weder naar Leeuwarden overgebragt, en werden de Steden in 
haar regt als vierde stem in den Staat gehandhaafd (Charterb. IV 
494). Nogtans bleef de verwijdering en onderlinge haat, diensvol-
gens, nog jaren lang, tot groot nadeel van de algemeene belangen 
des vaderlands, onder de Staatsieden voortduren. 

Hoewel de uitvoerige behandeling van dit onderwerp tot de Ge
schiedenis behoort, heb ik toch deze korte vermelding van eene, 
voor de toenemende magt der Steden zoo belangrijke gebeurtenis, 
hier niet onvoegzaam geacht. 

Aanteekening 2 , op Blad%. 3. 
De verhouding van de Friesche Steden tot elkander. 

Ten einde de toenmalige verhouding van Leeuwarden tot de 
overige steden, en den maatstaf van hare onderlinge grootte en 
vermogen in het oog te doen vallen, wil ik hier vermelden, dat, 
bij de verdeeling van 5466 GId., als de som van twee maanden 
oorlogsschatting, in 1579 over al de Friesche steden omgeslagen, 
Leeuwarden eerst, volgens oude leggers, op 1586 Gld., maar daarna, 
volgens den toenmaligen toestand der stad, op 1775 Gld. werd ge
steld, waarin wij tevens een blijk zien van hare toeneming. Als 
Leeuwarden dan deze laatst genoemde som betaalde, gaf Bolsward 
830, Franeker 784, Sneek 524, Harlingen 450, Dockum 400, 
Workutn 234, Stavoren 125, Tlst 105, Slooten 60 en Hindeloo-
pen 50 Gld. (Charterb. IV 69, 70.) Hieruit blijkt dus, dat de steden 
Bolsward, Franeker en Dockum reeds toen nagenoeg hunne tegen
woordige grootte en vermogen hebben bezeten; dat de kleinere 
steden minder verachterd schijnen te zijn, dan men in het alge
meen wel denkt; en dat Lcemvaiden, Harlingen en Sneek sedert 
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dien tijd aanmerkelijk zijn toegenomen, evenwel niet ten koste der 
overige steden. Zoo wordt ook in het geschil, in 1550 door de 
Steden tegen de Landen gevoerd (MS. i n ' t Provinciaal Archief)bl. 84 
door de laatsten gezegd : Dat » Collum, Berlicum, Wirdum, de 
tJouwere, op Harich (waardoor waarschijnlijk Balk zal bedoeld zijn) 
»ende meer andere dorpen élcx soo populoes ende soo wel gelegen 
»sijn als een van de steden van Staveren, Hindelopen, Worhum, 
»Slooten, der Ylst en Dockum." Omtrent eerst genoemde plaats 
vonden wij mede in het Eerste Recesboek van het Hof eene aan
stelling, ia 1548, van GEORGIEN VAH OLMS tot »Controlleur van de 
»Exysen bynnen der stadt Kollum. Dit laatste wordt zelfs twee 
malen gezegd, en daarin ook van eene Waag in die plaats gesproken. 

Aanteekening 3 , op Bladz. 4. 
Geschiedkundige Bronnen. 

Van de Friesehe Geschiedschrijvers, welke ik tot dusverre hoofd
zakelijk geraadpleegd heb , loopt SCHABLENSIS niet verder dan tot 
âen jare 1566, GABBEJJA tot 1573, SOHOTAMPS tot 1584- en WIHSHSIÜS 

tot 1622. Maar verlaten ons de gedrukte bronnen — de geschrevene 
of in Handschrift overgeblevene, en dus minder algemeen bekende, 
Bescheiden treden daarvoor nu in de plaats, om, nevens het on
waardeerbare Charterboek, dat tot 1705 voortgezet is , ons aan
gaande de lotgevallen van Friesland in ' t algemeen en van Leeu
warden in het bijzonder voor te lichten. Het zijn nu inzonderheid 
de Resolutieboeken van de Staten en Gedeputeerde Staten van, 
Friesland, van den jare 1580 af, en die van den Magistraat van 
Leeuwarden, sedert 1595 (welke nagenoeg onafgebroken voorhan
den zijn), die wij , nevens de losse stukken en boeken in het Ste
delijk Archief (van dezen tijd af met meer zorg bewaard)', geraad
pleegd hebben. Aangezien ik het van het hoogste gewigt beschouw, 
in een geschiedkundig werk door noten de bronnen aan te wijzen, 
waaruit het is zamengesteld, zoo heb ik in het Eerste Deel dit ook 
getrouwelijk gedaan. Doch bij de bewerking van het Tweede Deel 
ben ik daarvan, met enkele uitzonderingen, afgeweken, ten aan
zien der in Handschrift bewaarde bronnen. Noodeloos kwam het 
mij toch voor, om aan den voet der bladzijden telkens de menig
vuldige datums der Resolutiën te vermelden, waarin de medege
deelde bijzonderheden vervat zijn. De lezers in ' t algemeen zouden 
die menigvuldige aanhalingen en verwijzingen naar geschriften, welke 
zij toch niet kunnen naslaan, welligt voor ijdele vertooning hou
den. Tevens mogen wij verwachten, dat ieder genoegzaam vertrou
wen in den schrijver zal stellen, dat hij niets zal schrijven, dan 
dát , hetgeen hij uit deugdelijke bewijsstukken geput heeft. Dáárom 
wenschte ik hier, eens voor a l , de boven vermelde bronnen in ' t 
algemeen aan te wijzen, en te verzoeken, om hetgeen ik , zonder 
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aanhaling van gezag, daaruit niogt mededeelen, geen geloof en 
vertrouwen te willen weigeren. 

Al deze schriftelijke bronnen worden toegelicht, en als het ware 
gecontroleerd, door de Afbeeldingen van de stad, welke de kunst 
van tijd tot tijd het licht deed zien. Wij bedoelen de Kaarten of 
Plattegronden, van welke wij nu eene beschouwing willen laten volgen. 

Aanteekening 4 , op Blad%, 9. 
Overzigt van de Plattegronden van Leeuwarden. 

Reeds in 1833 heb ik eene beoordeelende beschouwing en onder
linge vergelijking van al de mij bekende Kaarten of Plattegronden 
dezer stad bewerkt , waartoe de goedheid van mijnen vriend, den 
Heer Mr. j . T. BODEL NYENaurs te Leiden, die nagenoeg allen in 
zijne uitstekende Kaartverzarneling bezit, mij in staat stelde. Bij 
voorraad zijn ze mij toen van zeer veel nut geweest, om daaruit 
de trapsgewijze veranderingen van de stad op te maken. De vruchten 
daarvan zijn in het werk zelf opgenomen. Hier wenschte ik enkel 
van allen te zamen eene lijst te geven, en daarbij kortelijk haren 
oorsprong, hare waarde en hare gebreken aan te wijzen. Dit is te 
noodzakelijker, omdat die gebreken dikwijls in strijd zijn met mijne 
beschrijving, en ik dus wel verpligt ben, rekenschap te geven, 
waarom die kaarten niet volkomen gevolgd zijn. Even als de Al-
gemeene Kaarten van Friesland, waarvan ik met gemelden vriend 
in 1846 eene Beredeneerde Naamlijst heb uitgegeven, zelden eene 
volkomen naauwkeurige voorstelling geven van het onderwerp, zoo 
als het zich op het oogenblik van de vervaardiging der kaart be
vond ,— zoo houde men in het oog, dat ook deze Plattegronden 
niet altijd met de vereischte naauwkeurigheid opgemaakt zijn , ja 
dikwijls builen deze provincie door met de zaak onbekende per
sonen in het koper zijn gebragt; alsmede, dat zij soms gissingen 
en ontwerpen bevatten , welke nooit tot de uitvoering zijn gekomen. 

De eerste, mij bekende, i s : 
A. Een zeer klein, in het koper gegraveerd Kaartje, in 16° for

maat , met het woord LEEVWARDEPT er boven. Een der twee ex. f 
welke ik ken , heeft tot onderschrift: Leovardia duohns distat mil-
liaribus Doccomo: amplum et Laudahile est oppidum Primarium 
est Ordinium Ostergoe et Westergoe et Septem Sylvanum. Frisiœ 
hic senatus , forum et Cancellaria hahetur, vnde alio provovare non 
licet; definitivé enim pronuntiat. Daar er geen jaartal op staat • 
daar zij de stad veel minder bebouwd voorstelt dan de volgende 
kaar t , met welke zij anders veel overeenkomst heeft, en daar zij 
de Toren van Oldehove nog niet ten westen der Kerk heeft, zoo 
meen ik het vermoedelijke jaar van oorsprong vóór 1528 te moeten 
stellen. Het is mede onbekend, tot welk werk dit , vooral voor 
dien tijd, net gegraveerde kaartje behoord heeft. 
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B. LEWARDVM, Occidentalis Frisiœ Opp[idum), dezelfde, van 
welke wij als Plaat IV in ' t Eerste Deel een afdruk hebben mede
gedeeld. Zij komt voor in BRitsu Theatrum Civitatum Europae, 
Goloniæ, Tom. I I I , met Keiz. priv. van 1576; in GÜICCIARDIKI Bel-
gium Universum, Antw. 1581 ; in SOH\RLENSIS, Croniiche van Vries
lant, Leeuw. 1597, en in GUICCIARDIJN, Beschrijvinghe van allede 
Nederlanden , vert. door KILIAAN, Amst. 1612. De beide laatste hebben 
geen jaartal, doeh de twee eerste 1580 en 1581. Zij geeft onseene 
vrij duidelijke voorstelling van den toestand der stad, iets later 
dan het midden der 16e eeuw; doch uit de bestaande bescheiden 
en vergelijking met de veel naauwkeuriger kaart van SEMS , van 
1603, merken wij daarin de volgende gebreken op, welke men bij 
de beschouwing daarvan in het oog dient te houden: de Hoofdge
bouwen , als dat van het Blokhuis, met hoofdpoort daar nevens, 
als het Amelandshuis, Waltahuis, Minnemahuis, Papingastins 
en andere zijn met voorplein niet kennelijk en groot genoeg aange
duid ; terwijl achter Minnemahuis, in de Minnemastraat en aan de 
E e een aantal huizen geplaatst zijn, welke er toen stellig nog niet 
bestonden , evenmin als de rij huisjes tusschen de Kerk van Nyehove 
en die van het Dominikaner-hlooster. Ook liep de sloot ten noor
den der Kerk van Oldehove toen nog niet tot aan den wal , maar 
tot nevens de Kerk. De Heerestraat stelt zij aan het noordelijk 
einde, zoo wij meenen verkeerdelijk, als digt bebouwd en niet 
doorloopende voor. 

C. Leeuwerden, de hooftstadt van Frislant, 1603, is de Neder-
duitsche-, en IEOVERDIA, METROPOLIS FBISIÆ, M ID CIII de Latijnsehe titel 
van de grootc en uitmuntende Kaart, welke JOAHNES SEMS , Geomet. 
Fris., met twee Latijnsehe opdragten, aan de Staten en het Hof 
van Friesland, en den Raad en het volk van Leeuwarden toeëigende, 
nadat zij door PET. BASTIUS in het koper was gegraveerd. Deze 
kaar t , van welke wij als Plaat V een afdruk gegeven hebben, 
komt niet anders voor dan achter de Chroniqve van Vrieslant van 
WIHSEMIUS, Fran. 1622, en wel bij zijne beschrijving van Leeuwar
den. Hij noemt haar »Int corte de Stadts aftekeninghe, ghemaeckt 
»omtrent over twintich Jaren by den Constrijcken Ingenieur ende 
» vermaerden Geometer IOHAÏT ZEHS van Franeker ghéboortich, welcke 
»dese Stadt, even als hy in andere Coninckrijcken ende verschey-
i>den plaetsen, insonderheyt by zijne Conincklijke Majesteyt van 
»Denemarcken , vele Steden , Fortressen , ende Fortificatien ont-
»worpen, afghetekent, ende dese Stadt Leeuwarden (na ghelegent-
»heyt dier tijden) ende na de Gonst van Geometria op het platte 
«in Coper ghebracht heeft." Van dezen bekwamen wiskundigen, 
omtrent wiens leven ons hier deze bijzonderheden medegedeeld 
worden, bezitten wij twee portretten en verschillende werken, 
en onder deze ook: de Arithmetische Fundamenten, Erabden 1623, 
die h i j , destijds in Groningen woonachtig, opdroeg aan de Rege-
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ring van Franeker, omdat hij in hare stad in 1572 geboren was-
terwijl hij in dat zelfde jaar zijne Tabula Pythagorica offte Ree-
chentaefel opdroeg aan de Regering van Leeuwarden, als een be
wijs van dankbaarheid, omdat hij eenige jaren lang Burger dezer 
stad was geweest, zeggende: »zynde doen ter tyt Lantmeter ende 
»Ingenieur der Proovintie van Vrieslant, myn lieve Vaederlandt, 
«hebbende mede U. E. W. Stadt in den Jaere 1600 afghemeten, 
»daer af een Gront Caertie ghemaeckt ende in Gooper laten snyden." 
Hieruit Wijkt alzoo, dat die Plattegrond, welke het jaar 1603 
voert, eene voorstelling is van den toestand der stad in den jare 
1600. En dat zij dit inderdaad is , gelooven wij gaarne, daar zij 
alle blijken draagt, van met de meeste naauwkeurigheid bewerkt 
te zijn en volkomen geloof te verdienen. De kunstige manier van 
de toenmalige Kaartteekenaars, om al de gebouwen der stad en 
alle voorwerpen in opstand voor te stellen, zoodat zij ons nog de 
toenmalige gedaante derzelve, van de zuidzijde gezien, voor oogen 
stellen, maakt deze en dergelijke kaarten van dubbel belang. 

D. LEOWERDIA , Metropolis Frisice Occidentatis, et summi Senatus 
multorumque verorum nobilium sedes, it. GEHKEKCK fecit, A°. 1616. 
Dit opschrift draagt de kaart , behoorende tot de Becriptio Frisiœ 
in den tweeden druk van UBBO EMMIÜS, Rervm Frisicarvm Historiœ, 
Lugd. Bat. ELZEVIB. 1616, ord. plano. — Op eene eenigzins kleinere 
schaal is zij de vorige gevolgd, met aanvulling van de veranderin
gen, welke de stad in dat tusschenverloop van 16 jaren onder
gaan had. Dat de onbekende teekenaar dit alles volkomen naauw-
keurig gedaan heeft, betwijfelen wij. De gravure is net en duide
lijk , en schijnt zij in vele opzigten vertrouwen te verdienen. 

E. LEEÜWERDEN , de Hooftstadt van Vrieslandt. P(ETRCS TEDIIES) HAR-

LINGENSIS Fecit et excudebat, A°. 1622, gr. med. plano, mede voor
komende achter de Kronyk van WINSEMIUS, van dat jaar , die er in 
zijne beschrijving van Leeuwarden van zegt: »In desen tweeden 
» Caert, by den Magistraet nu op nieuws becosticht," (dus had de stad 
die van SEMS ook bekostigd?) »ende by Petrum Bertingensem, Bur-
» ger binnen Leeuwarden, ghesneden , coont ghy sien de tegenwoor-
jidighe ghestaltenisse van de Stadt, op veel plaetsen met heerlijoke 
»Huysen ende straten verbetert, mitsgaders de nieuwe fortificatien 
» van dien, by de Magistraten , naexspiratie van de Treves (Bestand), tot 
»Stadts defensie Anno 1619 begost, Anno 1621 continueert, nu 
»1622 wederom by de handt ghenomen, ende Äoe desehe ter ghe-
yilegener tydt voorts voltrocken sullen worden." Wegens gelijke 
grootte en zelfde, zoo niet betere, manier van gravure is zij een 
tegenhanger van die van SEHS. Als eene even getrouwe voorstel
ling van de bebouwing der stad, ruim twintig jaren later, schijnt 
zij evenzeer aanspraak te maken op vertrouwen : nogtans met de 
volgende belangrijke uitzondering, welke bij de beschouwing en 
beoordeeling van deze kaart naanwkeurig in het oog gehouden 



AANTEEK1NIHGEN. 4. OVBRZIGT VAN DE PLATTEGRONDEN. 413 

dient te worden. Uit de laatste, cursief gedrukte, woorden van 
WINSEMIÜS , namelijk , blijkt reeds, dat deze kaart niet slechts den toen-
maligen toestand der stads vestingwerken voorstelde, maar ook die, 
welke nog voltrokken zouden worden. Daar deze voorgenomene 
voltrekking nu niet heeft plaats gehad, zoo geven de twee ont-
worpene en hierop geplaatste bolwerken of bastions aan de oostzijde 
en het ravelijn ter zuidzijde eene verkeerde voorstelling. Dit is 
mede het geval met de op deze kaar t , ter plaatse der latere lanen 
in het Ruiterskwartier en het Zaailand, voorkomende twee rijen 
huizen, welke men misschien voornemens was daar te bouwen, 
doeh die daar evenmin tot stand zijn gekomen als de hier mede op 
voorkomende lange rij huizen aan den wal , tusschen den Oldehoof-
sterdwinger en het Schoenmakersperk, welke daar insgelijks als 
geprojecteerde buurt geplaatst zijn. 

Dit gebrek, of liever deze overvloed, is, met uitzondering van 
de bastions, nagevolgd door de eerst volgende kaart , welke ook 
in het Zaailand verkeerdelijk twee rijen woningen heeft, in plaats 
van eene rij, welke men toen eerst begonnen was te bouwen. 

F. LEOVERDIA is enkel haar t i tel , en geen naam van teekenaar, 
graveur of uitgever wijst ons haren oorsprong en geen enkel cijfer 
het jaar aan, waarin zij den toestand der stad voorstelt. Wij weten 
echter, dat zij omstreeks 1650 uitgegeven is te Amsterdam door 
J. BLEAV , in zijn Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlan
den, waarop in 1648 en 1649 privilegie is verleend. Sedert de uitgave 
van de vorige kaart had de graveerkunst in ons land zoo groote 
vorderingen gemaakt, dat deze Plattegrond zich als een zeer schoon 
stuk voordoet. Uit de bovenvermelde overneming van die rijen 
huizen, en uit de aanwijzing van het (in 1618 reeds vervallene) Tucht 
huys en de Stadts Schoole (niet in de Begyne-, maar in de Kerk
straat), zou men moeten opmaken, dat deHollandschekaartgraveur 
de vorige kaart gevolgd i s ; doch uit de verandering in het Zaai
land, uit de weglating van de onuitgevoerde bastions, uit den ten 
deele aangebragten singel rondom de stad, en uit ander e kleine bij
zonderheden meer, zou men kunnen vermoeden, dat hij hier en 
daar van de aanwijzingen van een deskundige gebruik heeft gemaakt. 
Hoe fraai het ook zij — het is een onvolkomen stuk, op welks 
historisch gezag men zich geenszins kan verlaten. — Er bestaat nog 
eene kaart van den zelfden tijd, geheel overeenkomstig met de 
voorgaande, doch van eene andere gravure. Het is een plattegrond 
uit den Steden-Atlas van JANSSOÏÏIÜS te Amsterdam. Misschien is deze 
nog iets ouder dan BLEAV , doch dan heeft ook laatst gemelde den 
anderen doen nagraveeren; zóó getrouw is de overeenstemming. 

G. LEVRWAERDEN. Zonder eenige verdere aanwijzing of eene 
enkele plaatselijke benaming, stelt deze kaart (in gewoon plano 
formaat) ons de stad enkel voor in omtreklen, en wel volgens de 
'.tinrt van WIÄSEMIUS van 1622. De wateren zijn zeer krachtig, de ge-
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bouwen door lijnen en de blokken door gestippelde lijnen aange
wezen. Zij behoort te huis in M. ZEIIIER , Topographia Circuit 
Burgundici, Francofurt. 1654. 

H. LEEVWAERDEN. Een lief miniatuurkaartje, dat , zeer net be
werkt , ons de kaart van 1622, met weglating van de ontworpene 
bolwerken, op eene veel verkleinde schaal wedergeeft. Er wordt 
geen enkele naam van graveur of uitgever en evenmin een jaartal 
op gevonden. Zij behoort tot de Latijnsehe en Mederduitsche uit
gaven van GnicciARDYN, waarvan de eerste in 1652 en de laatste in 
1660 te Amsterdam het licht zag, beide in 2 deelen, ld. 12°. 

Hoe onvolkomen ook de kaarten der Friesche steden in het ver
melde Stedehoek van BLAEV, van omstreeks 1650, waren medege
deeld geworden, die uitgave had een zeer gewigtig gevolg. Hoogst 
vermoedelijk was het juist hare onvolkutnenheid, welke tot aanspo
ring strekte, om daarvan nieuwe en betere kaarten te geven, 
toen, kort voor den jare 1664 deze gansche provincie opgemeten 
en in kaart gebragt werd door SJOERDT ATESZ. HAACMA, SYTZE GRA-
VIÜS en BERNHARDDS SCHOTANUS à STERRiNGA, welke Kaarten van de 
Provincie en derzelver Kwartieren en Grietenijen medegedeeld wer
den in de Beschryvinge van Frieslandt, door Prof. c. SCHOTANUS. 
Hierbij werden nu ook de Plattegronden van de elf Steden gevoegd, 
met Gezigten op dezelve daarboven. Allen zijn veel naauwkeuriger 
bewerkt dan de Grietenijkaarten in dat werk. Het is echter geen 
oorspronkelijk werk , maar verbeterde navolging van die van BLAEV , 
op kleinere schaal en van netter gravure. Dit blijkt ook daaruit, 
dat de namen van de landmeters, welke op al de Grietenijkaarten 
gevonden worden, hier op slechts ééne voorkomen, en hunne voorlet
ters op enkele andere, doch altijd met bijvoeging van •. Coriigentibus. 
Echter schijnt die van Eindeloopen, waarvan BIAEV enkel een gezigt had 
gegeven , geheel nieuw door hen gemeten en geteekend te zijn, dewijl 
daarop bij hunne namen ook het woord Designantibus is gevoegcL 

De Kaart van deze stad: 
I. LEETTWERDEIV getiteld, zonder meer, in gewoon plano formaat, 

is in dat werk, op zulk eene kleinere schaal en met al de gebou
wen in opstand-, inderdaad een pronkstuk van teeken- en graveer-
kunst , en niet minder van de meest wenschelijke naauwkeurigheid. 
Hoe vele honderden malen wij ze ook beschouwd hebben — wij 
hebben er nooit eenige aanmerking op kunnen maken, of het moest 
zijn, dat ze sommige straten, in verhouding tot andere, wat te 
breed voorstelt, en dat ze de Burmaniastraat wat te noordelijk in de 
Kleine Kerkstraat laat uitkopen. Fraai is het daar boven geplaatste 
gezigt op de stad, van de zuidzijde gezien. Zij is he t , die ons 
eene volkomene voorstelling geeft, hoedanig deze stad in 166-4 be
stond. Met genoegen hebben wij dus ons werk met eene getrouwe 
navolging van die kaart versierd, Plaat VIL — Geen wonder, 
dat het niet lang duurde, of er verscheen : 
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K. LEOVERDIA getiteld, welke in roijaal plano formaat op veel 
grootere schaalde vorige naauwkeurig navolgde en geheel wedergaf, 
zonder het gezigt op de stad er hoven. Dit deed, onzeker wanneer, 
de Amsterdamsche Kaartgraveur r. DE WIT , bij wien ze eerst werd 
uitgegeven, terwijl zijn adres later vervangen werd door dat van 
i. COVEIÎS en c. MORTIER te Amsterdam, wier firma nog voor weinige 
jaren daarvan afdrukken verkocht. Thans bestaat het koper niet meer. 

L. In een Stedeboek van de voornaamste steden der Nederlan
den, door 6. PRioiUTo, Theatre del Belgio, etc. Vienna d' Austria, 
cutn privil. 1673, folio, bevindt zich mede een plattegrond of 
kaart dezer stad, welke aldaar Leverden heet. Het is echter slechts 
eene in omtrek en zeer ruw bewerkt. Ook zijn de twee eenige 
kerken, welke er op staan, misplaatst. 

BI. Hoe klein ook de plattegrond dezer stad zij in den Atlas van 
BERN. scHOTARüs à sTEHBisuA, op de Kaart van Leeuwarderadeel, 
zoowel in de uitgave van 1698 als van 1718 bij r. HALMA , wij mo
gen dien niet onvermeld laten, wegens de naauwkeurige voorstel
ling van de Voorsteden, Buitenbaurten en het gansche Stedelijk 
Regtsgebied, dat dáárop den omtrek der stad omgeeft; te meer, 
omdat geene der andere plattegronden verder dan de Stadsgracht 
reikt , en de kaart der grietenij, van 1664, in SCHOTANUS, Besohry-
ving, zoo weinig waarde heeft. Wij achten het van groot ge
schiedkundig belang, hierop eene duidelijke aanwijzing te vinden, 
wáár en hoe het uitgestrekte regtsgebied der stad toenmaals was 
bebouwd, vooral ook, omdat wij aan het gezag en de naauwkeu-
righeid van Dr. B, SCHOTANUS ons volle vertrouwen kunnen schenken. 

N. Plan van DE STAD LEEUWAARDEN. Een zeer klein kaartje, 16°, uit 
het begin der 18e eeaw, enkel in omtrekken de kaart uit scno-
lAflus, van 1664, nagevolgd, hoewel niet met de vereischte naauw-
keurigheid. Het is een gedeelte van een grooter blad. Wij weten 
niet , tot welk werk het behoord heeft. 

0. La ville de Lewarde. Is nog een dergelijk kaartje, in -4°, 
mede in omtrekken en even onnaaawkenrig. Er zijn meerdere 
vestingwerken op aangebragt dan de stad immer bezat, namelijk : 
twee halve manen te weerszijden van den Hoekster-dwinger, eene 
dergelijke achter de Galileérkerk, en een hoornwerk aan den zuid
oosthoek. Het plan is uit den tijd van den successie-oorlog. Kun
nen deze versterkingen toen ook weder ontworpen zijn geweest ? 
Zij verschillen althans geheel in aanleg van die, onder E vermeld. 

P. Plan van Leeuwarden, door c. o. JACOBY , 1735. Volgens 
den Catalogus van de Koninklijke Biblotheek te 's Gravenhage, 
daar geteekend voorhanden in de vroegere Kaartverzameling van 
den Heer ROMSWIIVCOÜ, waartoe mede behoorde het daarbij nog ver
melde : Plan dessiné de Leeuwarde, avec un profil des Fortifica-
twns, par RENATJD ; alsmede Ie Même sans profil, van den zelfden. 
Wij hebben op de Kon. Bibl. naar deze stukken wel doen zoeken, 
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doch men heeft ze, tot ons leedwezen, toen nog niet kunnen vinden. 
R. La Ville de Lewarde. l e n kaartje in -4° formaat, SCHOTANUS 

niet zeer naauwkeurig in omtrekken nagevolgd, hoewel de kerken 
en torens in opstand zijn, zonder eenige verdere aanwijzing van 
namen. Het is te Brussel door HARREWIJN gesneden. Het behoort 
tot het vijfde deel van : les Délices des Pays-Bas, te Antwerpen 
in 1756 en vervolgens herhaaldelijk gedrukt, zoodat wij van 1786 
de 7e uitgave bezitten, benevens de vertaling daarvan: Het Schouw
burg der Nederlanden, Antw. 1785, in welk 5 e deel deze kaart 
mede voorkomt. Nog ligt er voor ons een ander plan, even eens 
geheeten, mede door HARREWIJN gesneden, hetzelfde formaat, doch 
niets dan de grachten en de wallen aanduidende. 

S. Plan van LEEEWARDEK, Gemeeten door J . H. KNOOP, Mathe
maticus ; in klein med. plano formaat; eene naauwkeurige en goed 
geteekende kaar t , in omtrekken, met een fraai Gesigt van LEEU
WARDEN er onder, en met veelvuldige plaatselijke benamingen voor
zien, zonder jaartal , doch vermoedelijk van omstreeks 1760. Zij 
hangt op de Raadkamer van het Stadshuis, en heeft ook dáárom 
bijzondere waarde, dewijl zij ons de stad voorstelt in een tijdvak, 
tusschen die van SCHOTANUS 1664 en de volgende in. 

T. Kaart van de Stad LEEUWARDEN met derzeher publieke Ge
bouwen , Grachten, Pijpen, Bruggen, Wallen en Buitensingels. 
Opgemeten en in Kaart gebragt door den Landmeeter A. HANSDK, 
1822; in roijaal plano formaat, met de meeste naauwkeurigheid 
geteekend op verlangen en ten gebruike van het Stedelijk Bestuur, 
waarom zij ook in eene lijst ter Raadkamer is opgehangen. 

U. De zelfde bekwame teekenaar heeft, bij gelegenheid van de 
algemeene vernieuwing van de bestrating, 1822, voor de Regering nog 
eene dergelijke geteekende kaart , maar op veel grootere schaal, ver
vaardigd, bijzonder dienende ter aanwijzing van de grootte der be
strating vóór elk huis , en op de pleinen, pijpen enz., welke voor 
Stedelijke rekening onderhouden worden. Als zoodanig is het een 
zeer naauwkeurig en voortreffelijk stuk. 

V. Plattegrond van LEEUWARDEN. Te Leeuwarden bij L. SCÜIER-
*EEK (1839), steendruk, kl. med. plano formaat; zoo wij meenen 
ontworpen door den landmeter SOVEELE , doch, gelijk reeds met den 
eersten opslag zigtbaar is , niet met de vereischte naauwkeurigheid 
uitgevoerd. 

Intusschen was deze stad in 1825 door het Kadaster opgemeten 
en in kaart gebragt. Deze belangrijke arbeid heeft ons van deze stad 
en haar regtsgebied eene zeer naauwkeurige voorstelling gegeven, 
welke, daar zij elk jaar met de voorgevallene veranderingen aan
gevuld wordt , een stuk van blijvende waarde en gezag is. Het i» 
naar deze kadastrale plans, in vier bladen, dat 

W . de kaart is vervaardigd, welke aan het hoofd van dit werk 
is geplaatst. Wel is daaraan de mee«te zorg en naauwkeurigheid 
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besteed, doch de afstand van de steendrukkerij, waar zij vervaar
digd is , gaf aanleiding, dat al de veranderingen, welke in herhaalde 
proeven en revisiën gemaakt zijn, niet overal even juist verbeterd 
zijn. Ik heb daarbij ondervonden, welk een hoogst moeijelijkwerk 
het zamenstellen van een Plattegrond eener stad is, die volledig
heid en naauwkeurigheid in zich vereenigen zal. — Ik sluit deze 
lijst met het aangename vooruitzigt, dat, bij de voorgenomene 
oitgave van den Nieuwe Atlas van Vriesland, van wege de Provinciale 
Staten in het licht te geven, welligt reeds in den volgenden jare 
eene nieuwe kaart van de grietenij Leeuwarderadeel zal worden uit
gegeven , waarop ook deze Stad en haar Regtsgebied, als de reeds ver
schenen proef kaart heerlijk in het koper gegraveerd, zullen voorkomen. 

Acmteekening 5 , op Bladz. 13. 
De Klokken van de Oldehoqf. 

De Groote Klok heeft in den benedenrand, in Buitsche letters, 
tot opschrift: 
A n n o d u y s e n t s e s h o n d e r t e n d e d r y e n der -
t i c h h e e f t my H a n s F a l c k Y a n N u e r m b e r g 
g h e g o t e n . 
P u b l i c o d e n a t o s , ad t e m p l u m c o n v o c o v i u o s , 
t r i s t a n s o u a n s l æ t i s l e t h a t r o p h æ a c a n o . 
Van welk laatste de vertaling is: 
Ik kondig de dooden aan, treurende ,• roep de levenden op ter 

kerk, juichende; bij blijde gebeurtenissen doe ik vrolijke zege-
toonen hooren. 

Hooger, aan de voorzijde, boven het Stads Wapen, staat in 
kleinere Duitsche letters: 
l o r i s G e r i t s C a m p p r e s e n t e r e n d e b u r g e m e e s 
t e r d e r s t a d t L e e u w a r d e n . 

Boven, aan de andere zijde der klok, leest men in gelijke letters; 
A e l a v a n B u r u m e n d e J a n H e n d r i x b o u w m e e s 
t e r s e n d e K e r ck v o o c h d en. 

Daar beneden zijn beider wapens, welke fraai bewerkt zijn. 
De Kleine Klok heeft in den benedenrand, in Romeinsehe letters „ 

het volgende aardige versje tot opschrift : 
l e k luyd de Luyden aen haer werek , 
l ek nood de Christnen tot Gods Kerck, 
l e k brom de Vreughd en Droefnis uy t , 
Luyd nochtans noyt off 'k word gheluydt. 

De bovenrand heeft: 
In 't Jaer ons Heeren CID. 10 C XXXVII. 
heeft my Jacob Noteman in Leeuwarden gegoten, 
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Daar onder staat aan de voorzijde, boven het giekroonde S tads Wapen: 

A. van BVRVM, præsiderende Burgemeester der Stad 
Leeuwarden. 

SYBBE SYBBES, Burgemeester der Stad Leeuwarden. 
Daar beneden zijn drie Wapenschilden. Aan de achterzijde staat: 

JAN HENDRICX, ende HARMEN HARCKES Boumes-
ters ende Kerckvoochden der Stadt Leevvarden. 
Om deze Klokken tot het luiden in beweging te brengen, wer

den zij, de groote door acht en de kleine door vier mannen, aan 
touwen getrokken. Doch in September des jaars 1662 bood zekere 
wiLLEii TAEL, van 's Hertogenbosch, den Magistraat aan, om de 
klokken met treden of hef boomen te maken, zoodat zij met de 
helft minder personen geluid konden worden. Dit aanbod nam de 
Magistraat aan, en werd hem voor het in orde brengen van die 
treden de geëisehte som van 120 Gulden toegestaan. 

Aanleekening 6? op Blad%. 40. 
De Lindeboom en de Gouden Kat. 

A. Dergelijke kunstmatig geleide Lindeboomen met uitgespreide 
takken, plat en fraaijen kruin , en somtijds met een overdek er boven , 
Waren niet vreemd in die dagen, toen de vrolijke stemming onzer 
vaderen dikwijls allerlei aardigheden verzon, aan welke het tegen
woordige geslacht bijna niet meer denkt. Zelfs de beroemde hoog 
ernstige dichter SPIE&HEL had zulk een grooten overdekten linde
boom , wiens plat men met een trap beklom , op zijn buitengoed 
ÏÏEERHUYZEN bij Amsterdam. Dikwijls ontving hij daarop zijne 
letterkundige vrienden, en spreekt hij daarvan op verschillende 
plaatsen van zijnen Hertsspieghel. De verdienstelijke en jong over
ledene Romanschrijver DROST heeft daarvan dan ook partij getrok
ken in zijn Verhaal, getiteld : Meerhuysen , voorkomende in het 
tweede deel zijner Schetsen, en Verhalen, en vroeger geplaatst in 
den Almanak voor het schoone en goede, van 1834, waarin een 
plaatje dien boom aanschouwelijk voorstelt. Ook op andere buitens 
in Holland had men zulke boomen, en het fraaije gedicht van 
VAN BAERLE, Lof van den Lindeboom, dankt daaraan zijn oorsprong. 
Hij noemt denzelven daarin onder anderen : 

»een sael en soldering van vreughden, 
»Een kamer voor de jeugt , een wooning voor de deughden." 
En verder : 

»Yrindlyck huys, gegroeyt in d' eerste hemel, 
«Gehangen in de locht en levend van 't gewemel 
»Yan bladt en vogeltjens." 

Ook thans bestaan er te Grol of Groenloo, teEIten, Beekhuizen 
en elders nog dergelijke boomen. 
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Als men in aanmerking neemt, dat de hoven beschreven Linde
boom hier ter stede, met den gang uit het huis naar het plat , 
reeds voorkomt op de kaart in EMMIUS , Bist. Fris. van 1616, gelijk 
vervolgens op alle andere Plattegronden der stad, en dat Jhr . VAN 
HüHAiDA en ook Burgemeester FEEWSTRA mij meermalen verhaald heb
ben, dezen boom in dien vorm nog in hunne jeugd gekend te 
hebben, dan zal men kunnen nagaan, welken onderdom hij wel be
reikt heeft, en met hoeveel zorg hij bestendig zal in eere gehou
den zijn. 

B. Het huis de Gouden Kat droeg dien naam en dit uithang
bord reeds in het midden der 16e eeuw, toen het bewoond werd dooi
den Apotheker JAW HurBERTs, die daarnaar den familienaam aannam 
van cATHüis, welke dikwijls, ook als c m , CAIHIDS en CATZIÜS ver
basterd, voorkomt. Zijn geslacht, dat vervolgens de R. K. eere-
dienst getrouw bleef, steeg later in aanzien. Zijn zoon HTJTBERT en 
kleinzoon GERRIT waren achtereenvolgens langer dan honderd jaren 
Apotheker in dit zelfde huis. Zoowel omtrent de staatkundige be-
móeijingen van hem, als omtrent de braafheid en bekwaamheid van 
zijn E ?n HUTBEBT en de geleerdheid van zijn tweeden zoon AB-VOI-
DTJS , du te Antwerpen en Leuven Hoogleeraar werd, vindt men 
uitvoerige levensberigten in het belangrijke Verhaal van de ver-
rigtingen der Jezuïeten in Friesland, door Pater w. VAN DER HEIJ
DEN, uitgegeven door de Heeren AHERSFOORBT en EVERTSZ , (Leeuw. 
1842) bl. 30 , 75—97, 261 , 340, voorr. ix, benevens een Geslaeht-
register dezer familie in het Stamboek van den Frieschen Adel, 
276, Aant. 186. 

Acmteekening 7, op Blada, 46. 
Minnemahuis. 

Na den dood van SCHELTS VAS HAUCKAJIA (zie l e dl. bl. 322), in 

1679, schijnt Minnemahuis eerst door zijne weduwe JEI VAR DEKEMA, en, 
na haren dood, in 1583, door hunne kinderen bewoond geweest 
te zijn, ofschoon hij den eigendom daarvan bij testament aan zijn 
tweede zoon SICKE, als een uforndeel" , had gelegateerd. Bij aeten 
van 1591 en 1592 stonden al zijne broeders en zusters het huis aan 
dezen hunnen broeder af. Daar hi j , die den geestelijken stand 
omhelsd had, meest altijd afwezig was, liet hij het huis bewonen 
door SCHELTE VAS ÆBIKRA , gehuwd met zijne zuster GERLANT. Vervol
gens vond hij het zelfs geraden, ook het bezit daarvan aan hem 
over te dragen. Bij koopbrief van den 25 Augustus 1615 deed hij 
alzoo afstand van uMinnemahuys met het hoff, sehuiren en plaet-
ïsen vnd tegenwoordige huises gerechticheid, als oeck alle zyne 
"stepachteh van huisen, soewel de nyeuwe stepachten, die hy in t 
«begin van t iaer 1611 van zyn hoff, plaetzen vnd sehuiren had 
»laeten verpachten, bedraegende ongefehrlick 22 goutgl, 8 st. iaer-
»licks, als oeck zyn olde stepachten, die hv wt die erffenis van 

II. ' 27 
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»zyn zalige olderen ontfangen hadde, soe binnen Leewerden als 
»buiten op het Vliet; alles voor die summa van ellif duisent ses 
shundert car. gl ." 

SCHELTE VAN ÆBINÖA stierf reeds den 16 October 1618, en liet 
het huis erven door zijn weduwe, die het lang bewoonde, doch 
het veimoedelijk verkocht, dewijl het niet op het inventaris der 
nalatenschap van haar zoon SCHELTE voorkomt, en wij melding von
den gemaakt, dat het in 1650 bewoond werd door het geslacht 
scHEtiEMA, en in 1670 door het geslacht SCHELTIKGA. Na in het 
bezit van verschillende personen geweest te zijn, die een groot ge
deelte van den tuin aan de eigenaars der huizen op de Korenmarkt 
verkocht hadden, werd het gebouw in het laatst der vorige eeuw 
gekocht en een tijdlang bezeten door den Heer DAHIEL DE BLOCQ VAK 
HAERSMA , na wiens dood het werd geërfd door zijne dochter, ge
huwd aan den Heer RECTOR VAIÏ SMIIUA , die het , als weduwe, in 
1830 verkocht. De Heer LEENDERT BED&ELAAR, Logementhouder in 
den Wijnberg op den Wirdumerdijk, werd daarvan toen kooper. 
Deze liet het vervolgens met groote kosten tot een Logement inrig-
ten , hetwelk, onder den naam van : de Nieuwe Boelen,°' .s zoo
danig sedert in eene lang bestaande behoefte voorzag, -̂ jn velen 
bezoekers van deze stad gelegenheid schonk, om op eene uitmun
tende wijze te worden gehuisvest. 

Aanteekening 8 , op Bladz. 58. 
Over de Voorwaarden, tvaarop de Stadsgronden door de 

Regering aan bijzondere personen zijn afgestaan. 
Uithoofde van de verschillen, -welke er in later tijd dikwijls 

gerezen zijn over den aard van het bezit der gronden, welke een
maal door het Stedelijk Bestuur ter bebouwing zijn afgestaan, zal 
het niet ongepast zijn, hier over de voorwaarden van afstand uit 
de oorspronkelijke stukken eenige inlichtingen mede te deelen. 
Bestendig was de Magistraat bijzonder naauwkeurig in de wijze, 
waarop hij de bebouwing van stadsgronden toestond. Natuurlijk 
verbond hij aan het genot van de verleende gunst eene bepaalde huur 
of jaarlijksche grondpaeht, welke dikwij' • eeuwige of onlosbare 
grondpacht genoemd werd, dewijl de burgei dezer stad van Keizer 
KAREL het privilegie ontvangen hadden, om de grondpachten, waar
mede hunne huizen bezwaard waren, met den twintigsten penning 
te kunnen afkoopen. (Zie Ie dl. bl. 145.) — In het eerst moe
digde de Raad de zucht tot aanbouw in het Zaailand aan, door 
de bepaling, dat de bouwheer eerst over 25 jaren 14 Gld. grond
pacht 's jaars zoude verschuldigd zijn. Later hield deze voorwaarde 
op. Van kleinere erven werd eene jaarlijksche pacht van 5 , 3 en 
1 Gld. gevorderd. Maar éene gewigtige bepaling van algemeene 
toepassing, %velke nagenoeg altijd bij elke vergunning gemaakt 
werd, was: »dat die gronde er bede 



AANTEEKENWGEN. 8. AFSTAND VAN STADSGRÜNDEN. 421 

of tot wederopzeggens toe ter bebouwing waren afgestaan, en op 
de eerste aanmaning van den Magistraat weder ontruimd en in 
vorigen stand (in pristinum statum) hersteld moesten worden." 

Vele burgers dezer stad hebben zich toch dikwijls een verkeerd 
denkbeeld gevormd van algemeen, openbaar of stedelijk eigendom. 
Men begreep niet, dat het wederregtelijk gehandeld-, ja ontvreem
ding was van den eigendom van een ander, of van het algemeen 
belang der zamenlevendc burgers, wanneer men woningen, muren 
of uitstekken bouwde op of over den algemeenen weg of voetpad; 
of wanneer men voor zich of zijn beroep een bijzonder gebruik 
maakte van den nevens liggenden ledigen grond. Gelijk in een 
welgeregelden burgerstaat ieder lid daarvan verpligt i s , iets van 
zijne bijzondere vrijheid op te offeren, ten einde de veiligheid van 
het algemeen te bevorderen, zoo is het ook niemand geoorloofd, 
zich alléén regten aan te matigen op datgene, hetwelk allen toe
behoort. Zoo dit van toepassing is op allen openbaren eigendom, 
hoeveel te meer moet dit dan niet het geval zijn omtrent de Ves-
tingwerken , de verdedigingsmiddelen eener stad, welke haar altoos 
en inzonderheid in tijden van oorlog, gelijk in dit tijdvak, tegen 
vijandelijke aanvallen moeten beschermen, ten einde het behoud 
van de stad, van de rust en de bezittingen der burgers, die juist dit 
een der grootste voorregten van hun burgerschap noemen, te ver
zekeren! Vandaar die bestendige zorg van de Magistraten der vorige 
eeuwen, om die werken als een onschendbaar heiligdom ongerept 
te bewaren. En al ware he t , dat zij, geene vijandelijke aanvallen 
vreezende, van tijd tot tijd eenige gronden aan de stads Vesten 
ter bebouwing afstonden, dan nog bleven zij hun regt op deze 
gronden behouden, opdat die, bij het eerste blijk van gevaar, 
weder ontruimd mogten worden, om tot verdediging van de stad te 
strekken. J a , zelfs achtten zij, dat het niet in de magt van eenig 
Stedelijk Bestuur stond, om zoodanig een stedelijk eigendom, als 
eene bezitting van álle burgers, hetwelk zij als bestuurders beheer
den , te kunnen vervreemden, of aan één bijzonder persoon in 
eigendom te mogen overdragen. 

Niettegenstaande echter in bijna al de acten van vergunning op 
dit regt van den Magistraat dezer stad herhaaldelijk gedrukt i s , 
en de bepaalde grondpucht dáárom dikwijls revocable grondpacht 
genoemd werd; — in weerwil, dat de Raad in 1610 bevel gaf, 
om alle loodsen, welke zonder zijne voorkennis in of tegen den 
stadswal gemaakt waren, te doen afbreken; — Ondanks bij het 
toestaan van de rooijing der Wabbe-Wissesstraat uitdrukkelijk be
paald was: »des dat de E : Stadt ende Raed de geregtigheyt en 
»de eygendorn houde aen de grondt , " — zag de Regering zieli 
nog dikwijls geroepen, om het regt der stad tegen menigvuldige 
misbruiken te handhaven. Zoo werd in 1645 eenigen eigenaars van 
huizen hij het Blokhnis, op de Mieuweburen, den Groeneweg en 
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het Klein Schavernek, welke bij het bouwen achter hunne erven 
den stadswal afgegraven hadden, aangezegd, het gebouwde weder 
àf te breken, en den wal niet nader te komen, dan waartoe zij 
geregtigd waren. In gelijke onaangename verpligting zagen zich, 
vijf jaren later, ook eenige eigenaars van woningen in het Zaailand 
en elders gebragt; en toen deze weigerachtig waren, om aan dit 
bevel te voldoen, en zij zelfs de bescherming van het Hof van 
Friesland vruchteloos tegen de stad inriepen, zorgde de Raad des 
te meer : »dat des stadts recht op bolwercken ende stadts wallen, 
»die niemandt salva reuerentia als de Magistraet toecornpt, gehand-
»haeft wierde," Maar toen deze en andere middelen van voorzorg 
het doel niet geheel bereikten, ora de misbruiken te voorkomen, 
en nadat het gebleken was, dat de voorwaarden, waarop de be
bouwing was toegestaan, bij verkoop of overdragt van de panden 
óf verzwegen werden óf verloren geraakt waren, — toen eisehte 
de Regering in 1683 van al de eigenaars van huizen in het Zaai
land de onderteekening van eene Acte, waarbij zij verklaren moes
ten , dat de gronden van , voor en achter hunne huizen, der stad 
Leeuwarden in eigendom toebehoorden, en dat zij het hun toe
gestane gebruik daarvan alleen precario en ter bede genoten, met 
belofte, van dezelve op aanmaning van den Raad dadelijk te zul
len verlaten en ontledigen. De onderteekening van eene dergelijke 
acte werd in 1691 gevorderd van eiken burger , die, buiten toe
stemming van den Raad, loodsen, stallen, woningen of eenige 
andere timmering tegen de stads vesten, of op eenige andere open
bare plaatsen, had gebouwd , onder verpligting, om van iederen 
houtvoet ruimte een stuiver jaarlijksche grondpacht te betalen, 
zoolang hem het gebruik daarvan zou vergund worden, en om, bij 
gebreke daarvan, dien grond dadelijk te ontruimen. 

Aanteekening 9 , op Blad%. 62. 
Bebouwing van het Vliet. 

Volgens de Stedelijke Resolutieboeken werd er in 1660 nog eene 
Pannebakkerij, en in 1672 een Houtmolen en eene Lijmsiedetij 
op het Vliet opgerigt. In 1680 vonden wij van den Eek- of Run-
molen van het Gild der Groote Looijers aldaar gewag gemaakt. Van 
lieverlede trok de Regering der stad zich de belangen der Vlietsters 
meeraan. In 1681 werden de huizen aldaar met Brandemroers voorzien, 
en in 1712 werd er op stads kosten een Brandspuitshuisje nevens 
de Boomsbrug gebouwd. In 1675 benoemde het Bestuur weder 
iemand tot Schoolmeester op het Vliet, en werden daarin des 
woensdags door een der Hervormde Predikanten catechisatièn ge
houden ; doch wegens den aanwas der gemeente op het Vliet, vond 
men in 1690 goed, die vervolgens in de Galileërkerk te houden. 

Volgens de Kaart van Leeuwarderadeel in den Atlas van Fries
land , door Dr. B. SCHOTANUS à STERRÜVGA , van 1698, en verbeterd 
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in 1718, was het Woord-Vliet destijds geheel aaneengeschakeld be
bouwd tot aan en een weinig voorbij het Tigchelwerk ; terwijl de 
naam : it Slot gevoegd is bij eenige huizen bewesten deze Steen
bakkerij. De tegenwoordige Oliemolen bij de Poppebrug, noord
zijde , was toenmaals een Houtmolen, en die daar tegenover een 
Volmolen. Een weinig verder was bij de buurt Kleijenburg een 
Leermolen, terwijl aan de andere zijde, ter plaatse van de tegen
woordige Lijmziederij, de raadselachtige woorden staan : Tiuuke 
Buuter, welke op de kaart van 166-4 Tjoucke Bout er gespeld zijn.— 
Het Zuid-Vliet wordt op die kaart voorgesteld als tot aan de Blaauwe-
brug aaneen bebouwd, hoewel ter plaatse van de tegenwoordige 
scheepstimmerwerf of balkhelling toen een Korenmolen stond, welke 
een rij- of molenpad had, achter de buurt langs, tot op den Grachts-
wal bij de Meekmabrug. Ook de Oliemolen, thans de Phoenix 
genaamd, en de Eoutmolen, de Boer , komen er reeds op voor. 
Tegenover de buurt Schilkampen bevond zich toen mede één molen. 
De buitenbuurten waren in 1664 reeds zoo aanzienlijk, dat SCHO
TANUS in zijne Beschryvinge van Frieslandt, fol. 231, getuigt: »de 
»voor-steden en 't Fliet konnen wel een tamelijcke Stadt in nie-
«nichte van huysen uytmaecken." 

Aanteekening 10 , op Bhid%. 70. 
De Aanleg van den Harlinger Trekweg. 

De bijzonderheid aangaande de proefvaart met de eerste trekschuit 
is mij voor eenige jaren medegedeeld door wijlen mijn hoeggeach-
ten vriend, den Heer F. n. FONTEIN te Marlingen. Zij was in zijue 
familie bewaard gebleven, naardien genoemde voorvader de vermel
ding van deze gebeurtenis had doen graveren op het , nog bewaarde, 
zilveren Trouwkistje , hetwelk hij , naar de toenmalige lands ge
woonte , zijne bruid op trouw had gegeven. Dat opschrift is van 
dezen inhoud : 
Claes Juriens Fontein heeft getrout d 646 den 30 Maert op 
't Raethuis lot Harlingen Antie Reinders Je ddema; hi 
heeft haar van Leuwerden gehaelt met de eerste trekschuit, den 
29 Maert, op een paaschday, eer dat de trekschepen aen 't varen 
waren, alsoo de Magistraet van Harlingen hem de trekschuit 
leende , en, zelfs de paerden daartoe keurde. Het tvas doen uiter-
maten moi weder, en also nooit in Frieslant geen trekschuit was 
geweest, was de trekweg van Leeuwerden tot Deinum als met men-
schen hesait. Bit kistje heeft hi haar op trou gegeven. 

De meeste tegenkanting, moeite en onaangenaamheden onder
vonden de Magistraten van Leeuwarden en Harlingen bij den aan
leg van den trekweg van de zijde der Regering van Franeker, langs 
welke stad het trekpad moest loopert, en die bij de zaak dus een 
gelijk belang had. Om deze reden had zij, dadelijk na bet ont-
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werpen van het plan, zich bereid verklaard, om voor een- derde 
deelgenoot te willen zijn. Vandaar, dat ook het eerste Octrooi van 
1640 mede op naam van Franeker is gegeven. Doch reeds kort 
daarna stelde zij zoo vele bezwaren in den weg, dat zij bij het ver-
leenen van het Kader Octrooi van 1641 reeds van de deelneming 
werd uitgesloten. Eene der oorzaken hiervan was, dat het trek-
pad gelegd moest worden over het tigchelwerk van een der Burge
meesters , die zich daartegen trachtte te verzetten. Daarna wendde zij 
pogingen aan, om de gansche zaak te keer te gaan ; doch, toen 
dit niet gelukte, wilde zij weder in de deelneming worden opge
nomen , hoewel zij achterlijk bleef om aan hare verpligtingen te 
voldoen; waarna zij eindelijk, op bevel van den Hove, den 6 Sep
tember 1645 buiten de gemeenschap werd gesloten. 

Bij het aanleggen van den trekweg langs de bruggebuurt van 
het dorp Dronrijp was men, wegens de belemmering van een huis 
en timmerwerf, in 1645 verpligt; het trekpad achter om deze 
buurt heen te leggen. Het groot ongerijf, hierdoor veroorzaakt, 
gaf in 1662 aanleiding, dat steden Leeutvarden en Earlingen van 
den Hove vergunning verzochten, om éen gedeelte van dat huis 
en die scheepstimmerwerf te mogen onteigenen. Dit geschiedde 
door bemiddeling van een Hofs Commissaris ; en werd de trekweg toen 
in eene regte strekking langs de vaart gelegd, waardoor de dienst 
aldaar aanmerkelijk werd verbeterd. De smalle ruimte, welke het 
trekpad toen nevens de herberg aan de Hoornbrug bekwam, is 
echter in 1838, bij de uitdieping en verwijding van de vaart, 
verbreed, waardoor ook de bnurt van dit dorp aan deze zijde 
een veel verbeterd aanzien heeft bekomen. 

Toen er in den jare 1779 een nieuw Reglement werd ingevoerd, 
zijn er in de Harlinger trekschepen roeven verordend; eerst in 
1805 volgden de Dockumer en in 1807 de Sneeker schippers dit 
voorbeeld. De nieuwe en verbeterde vorm en inrigting van de 
tegenwoordige trekschepen is, ten jare 1828, naar het model van 
den bekwamen Scheepsbouwmeester t. K. VAN LOOM , ingevoerd. 

Amileekening 11 , op Bladz, 92. 
Bijzondere Stedelijke Werken. 

Ten behoeve van het onderhoud van de stads werken werd reeds 
in het begin der 17e eeuw een der gebouwen, welke vroeger tot 
het Blokhuis behoord hadden, en wel met name de Kerk of Kapel, 
tot een »Stadts Holt- en Werckhuis" ingerigt, en eene woning 
voor den Stads Timmerman daar nevens gebouwd. Velen zullen 
zich dit groote gebouw nog onder den naam de Arkelei herinne
ren. Deze naam, ook «Arqueley" gespeld, was eene verbastering 
van de »Artelrye," gelijk het in oude stukken genoemd wordt, 
dewyl dit gebouw sedert 1615 mede de bestemming van Stads 
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Ammunitie- of Ariilleriehuis had bekomen. Het voormalige Vleesch-
huis , vóór het Old-Burger-Weeshuis , hetwelk gedurende eenige 
jaren tot Stads Wapenhuis gediend had, werd toch in dat zelfde 
jaar op bevel der Regering afgebroken. Gelijktijdig werd er ook 
nog een nieuw Stads Wapen- en Tuighuis nevens den ingang van 
het Blokhuis aangebouwd, hetwelk later tot eene Turfschuur werd 
gebruikt. Tusschen dit gebouw en de Arkelei, die in 1776 tot 
eene spinnerij en weverij verhuurd werd, stond ook nog een Pro
vinciaal Wapenhuis of de Lands Ammunitieschuur. Alîe driegroote 
gebouwen zijn sedert 1824, ten behoeve der uitbreiding van het 
Huis van Opsluiting en Tuchtiging, achtereenvolgens afgebroken. 

In den nacht van 27 op den 28 December 1769 heeft het Blok
huis in een gelijk gevaar verkeerd, als da t , hetwelk het Tucht
huis vijftien jaren te voren in kolen had gelegd. Men vergunne 
mij de bijzonderheden daarvan hier te bewaren. Volgens infor-
matiën, namelijk, den 10 Fébruarij 1770 door den Hove van Fries
land genomen, waren de twee gevangenen , MARIJKE MEIJERS van 
Leeuwarden en ANTJE GERRITS van Midlum bij elkander op het Vrou
wenkwartier in het Blokhuis geplaatst. Volgens hare bekentenis, 
hadden zij reeds eenmaal eene poging gewaagd, om onder hare 
bewaarplaats brand te stichten, door in den vloer een gat te ma
ken , en daar dóór eene kool vuurs te laten vallen. Nadat dit mis
lukt was, hebben zij daarna het vuur , dat haar tot verwarming 
was gegeven, gebezigd, om een gat in den vensterpost te branden, 
ten gevolge waarvan zij een ijzeren staaf konden losrukken. Op 
den 27 December had de eerstgenoemde het nu gewaagd, om door 
die opening in en over de kijkuit te klimmen, en , gewapend met 
een potje vol glimmende kooien, langs de huisgoot te gaan, tot 
boven den turfzolder, op welken zij, door het afligten van eenige 
pannen, het vuur had geworpen. Kort daarop geraakte de turf 
in brand, en sloegen de vlammen uit het dak; doch door de waak
zaamheid der bewaarders en de spoedig aangebragte hulp tot blus-
sching, mislukte het doel van de brandstichtsters, jom van de ver
warring gebruik te maken en te ontkomen : want schielijk werden 
zij ontsloten en in het Tuchthuis overgebragt. De eerst genoemde 
werd daarna voor deze misdaad, welke voor het Blok- en Tucht
huis beide zoo schromelijke gevolgen had kunnen hebben, tot gee-
seling, brandmerk onder de galg en tien jaren gevangenisstraf 
veroordeeld. 

Aanteekening 12, op Bladz. 96. 
De Groote of Jakobijner-Kerk. 

Wij zouden zeker al te uitvoerig worden, wanneer wij van al 
de veranderingen en herstellingen van deze kerk de bijzonderheden 
wilden mededeelen. Wij maken dus enkel met een woord gewag : 
van het doen stellen van banken voor aanzienlijke geslachten, 
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weezen, latijnsche scholieren en anderen, in 1608, 1676 enz.; — 
van het inwerpen en herstellen van eenige geschilderde glasra
men, in 16-40, en van de vernieuwing van eenige andere met de 
wapens der Provincie, Stadhouder en Gedeputeerden, in 1655; — 
van de verbeteringen, welke van tijd tot tijd, en vooral in 1617, 
aan het oude Orgel werden toegebragt; — van de herstelling van 
het houten gewelf boven het schip en het koor der kerk , in 1616, 
1676 en 1699; — van het aanbrengen van geel koperen kroonen, 
kandelaars en blakers, ten behoeve van de avond-godsdienst-oefe
ningen, in 1673, bij welke gelegenheid ook de zandlooper, in 
armen van het zelfde metaal gevat, op den predikstoel, vernieuwd 
werd; — van de herstelling van het leijen dak en andere verbou
wingen tot onderhoud, in 1628, 1640, 1675, 1676 en 1699, in 
welk laatste jaar de in 1680 vergotene klok in den toren weder 
vernieuwd .werd. Yele dezer herstellingen bewezen, dat men zich 
op de hechtheid van het gebouw niet te veel kon verlaten. Dit 
blijkt ook uit eene aanteekening van een tijdgenoot, dat e r , op 
den 28 September 1661 , onder eene proefpredikatie, tot groote 
ontsteltenis der gemeente, eene balk uit het dak of gewelf der 
kerk viel op eene vrouw, die daarvan dadelijk dood bleef, terwijl 
twee of drie andere zwaar gekwetst werden (*). 

Ten jare 1663 oordeelde de Magistraat, dat ook het uitwendig: 
aanzien van den ingang van het koor, dat de stadhouderlijke be
graafplaats bevatte, eenigermate geëvenredigd moest zijn aan de 
waardigheid der plaats , waarnaar hij den toegang verleende. Diens-
volgens werd daar een portaal en fraaije hardsteenen Poort, van 
samengestelde orde, gebouwd. Zij bestond uit twee gedraaide 
zuilen, waarop een halfrond frontespice rustte, waarvan het fron
ton versierd was met het wapen der stad, en het jaar der stich
ting daaronder. Ter zijde daarvan was een pelikaan, die hare 
jongen met het uit de borst gepikte bloed laaft (het beeld der Ver
lossing) , uitgehouwen; alsmede een horen des overvloeds, waarop 
een opengeslagen bijbelboek is gelegen, aan de eene, en de tafe
len der wet met eene doos, vlam en zandlooper, (zinnebeelden des 
Ouden Yerbonds) aan de andere zijde. De spits van het dak dezes 
portaals werd op eene zonderlinge wijze versierd met opgaand lof-

(*) Annotatien van Eenige aanmerckem-tceerdige dingen, soo 
in als buiten de Provintie van Frieslandt in de tyt van twintig 
Jaren voorgevallen. Van 1657—1676, 1696 en 1697. Door HoaA-
TTOS VITBIRGA , Oldt Substituut Graphier 's ïïoffs, 3 dln. in 4°. MS. 
thans behoorende tot de Bibliotheek van het Friesch Genootschap. 
Zie over dezen waardigen man en dit Handschrift, waaruit wij, ook 
zonder het te noemen, meerdere bijzonderheden ontleend hebben, 
het belangrijke werkje: Letter- en Geschiedkundige Verzameling, van 
wijlen mijn hooggeachtcn vriend Prof J. W. DE CRANI,, Leeuw. 1841, 63. 
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werk, rozetten en guirlandes van fruit en bloemen, waaruit een 
Oranjeboom van koper verrees, aan wiens takken vier vergulden appe
len en eenige vogelen gehecht waren. Bovendien werd ter ge
dachtenis der stichting van de pooTt daar boven een nieuw glas
raam geplaatst, waarop de wapens en namen der toenmalige Magis-
traatsleden werden geschilderd. 

Toen men in 166-4, op het voorbeeld van andere steden, invoerde, 
om des Zondags, na de laatste of middag-kerkdienst, tot stichting 
der gemeente, oefeningen van den Catechismus te houden, werd 
daartoe de zoogenoemde Kleine Kosterij , ter zijde van het Koor, 
verbouwd en ingerigt. Bij die gelegenheid bekwam de ingang daar
van eene nette poort , waarboven een opschrift werd geplaatst, 
aanduidende, dat dáár wekelijks ook aan de Diakenie-armen de 
bedeelingen werden uitgereikt. 

Aanteekening 13 , op Blad%. 95 
De Stadhouderlijke Graftombes en Grafkelders. 

De Afbeelding van de Graftombes , welke wij met zeer veel moeite 
verkregen- en bij dit werk gevoegd hebben, is een hoogst zeldzaam 
en merkwaardig stuk. De teekening van deze plaat hebben wij 
genomen naar eene gravure, waarvan wij , ondanks vele nasporin-
gen, ook in de kunstverzamelingen in Bolland en elders, geen 
tweede ex. hebben gevonden. De tombe van Prinses ANNA staat 
alleen en op zich zelve in het Koor der kerk afgebeeld op eene 
der vier zeldzame platen, voorstellende den Lijkstoet van Graaf 
WILLEM LODEWHK , van 1620, geteekend en gegraveerd door PETRUS 

ÏEDDES HARLIKGENSIS , en uitgegeven door CLAES JAHSS. VISSCHER te 

Amsterdam. Het opschrift van deze eerste tombe vonden wij enkel 
in het merkwaardige geschrift van PHIL. TIMARETEH , getiteld: Col-

lectio Monumentorwm etc. Belg. FœSerati; e templ. et locis pub. 
urbium et academ. etc. Pars I. Amst. 1684 , fol. 454. Het luidt: 

ANNA ILLÜSTRISS. 

P R I N C . .ARAUSIJ F . 

CONJÜÏ. D. WlLHELMI LvBÖ. 

coM, A NASSAU CATZ. & C . 

GDBERN. F R I S I Æ ET OMLAND. 

H I I C J A C E T . 

OBIJT XIII . JüNU. C I 0 . I 0 . XXCIIX. 

ÆTAT. XXVI. 
Aan het hoofdeinde der liggende Prinses waren nog de woorden 

gebeiteld : 

M I H I CHRISTUS ET IN VITA ET 

MORTE EST LUCRVM. 

P H I L I P . 1. 
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En aan liet voeteneinde: 
HAC IiN" CARNE MEA 

DEUM VIDEBO. 

JOB. 19. 
Aldaar komt mede voor het opschrift van de tombe van Graaf 

witLEM IODEWIJK, hetwelk wij mede vonden in HEGEOTTII Itinerarip-m 
Frisio-Bollandicvm, Lugd. Bat. Elz. 1630, fol. 20. Het luidt: 

GULIELMUS LÜDOVICCS 

JOH. F. COMES NASSOVIUS , 

FRISIÆ , GROMNGÆ , sx OMXAND. 

DRENTIÆQÜE, GUBERNATOR, 

H E R O S , 

REB. DOM. MILTIÆQUE 

GESTIS INCLYTUS , 

VERÆ RELIGIONIS , 

ET BELGICÆ LIBERTATIS , 

POST GULIELMTJM PATRÜUM ET 

M A Ü R I C . P A T R U E L E M A U R A N T M E PRINCIPES , 

ASSERTOR PRÆCIPCÜS, 

ANIMAS1 DEO LUBENS , 

CÆLESTIS GLORIÆ DESIDERIO , 

REDIDIT ; 

A o . CHR. c i o . i o c x x 

PRID. KAL. JUNII ÆTAT. L X . 

GüBERNATION. FRISIÆ X X X V I . 

GBONÎNG. ET OML. XXVI. 
CORPORIS EXÜVIAS 

LAETAM RESURRECTIONEM EXSPECTAUTES, 

HEIC DEPOSÜIT , I I I . EID. JULII SEQ. 

ANNO CIO. IOC. XXV. 

Dit laatste jaargetal schijnt dat der stichting van de tombe te 
zijn, en nogtans hebben wij in de Resolutiën der Staten en Gede
puteerde Staten van Friesland van dat jaar en van andere jaren 
vergeefs naar eenige melding gezocht, dat deze tombe door de 
Staten ter vereering van hunnen geliefden Stadhouder is op-
gerigt geworden. Daarom rees het vermoeden, of zij ook door 
of op last van zijnen broeder en opvolger Graaf EBNST CASIMIR was 
tot stand gekomen. Evenwel hebben wij voor het eerste bewijs 
gevonden in het getuigenis van een tijdgenoot, tevens bevattende 
de eerste en eenigste vermelding omtrent den oorsprong en den 
vervaardiger van deze tombe, welke ons ooit is voorgekomen. Men 
vindt haar, met eene bijgevoegde bouwkundige of schets-afbeeldîng, 
in het zeldzame werk, hetwelk de Heer c. KBAM , Architekt enz. 
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te Utrecht, mij in 1839 ter leen heeft verstrekt, getiteld: Arehi-
tectvra Modema ofte Bouwinge van onsen tyt, enz. Gedaen by 
mr. HETOMCK BE REIJSER, Beelthouwer en Boumeester der Stat Am
sterdam en in weesen gebracht bij COBHEUS DASOKERIS, mrMetselaer 
en Boumeester der voorsz. stadt. Met een Bijuoegsell van eenige 
wercken en gestichten van verscheyde andere Meesters deses tyts 
(door s. a. BRAIJ , van Haerlem). Amsterdam by COKK. DAWKERTSZ. 
van Seevenhoven. d63d. Die beschrijving, op bl. 23 van dit Bij
voegsel voorkomende, luidt als volgt: 

n Graf van Zijne Vorstelycke Ghenade Graef WILLEM van Nassouw, 
Gouverneur van Vrieslandt, &c. Binnen leeuwaerden in 
Vriesland. 

DIE van Vries-land niet min danckbaer, en gehouden aen hen Be-
scherm-Heer en Vader, syn Vorstelicke Genade Graef WILLEK van 
Nassauw, den welcken binnen Leeuwaerden ouerleden zynde in 
den jare 1620 den lesten Maij, soo hebben de Staten des lands 
eenighen tijdt daer nae hem ghedaen maken en opgericht dit tegen-
woordighe kosteüjck Graf, ' t welck by den outsten soon van onsen 
Bouw-meester [den beroemden HETORICK DE KEIJSEK], genaemt Ï IE-
TER DE KEijsiR, eerst ontworpen, en daer na door een ander zijnen 
gewesen Discipel in wesen is gebracht: en is dit seluegestelt en op
gericht in de Hoofft-Kercke binnen Leeuwaerden, aîwaer zijn Vor-
stelijcke Genade eenigen tijdt te voren begraven was." 

Deze bijzonderheden, zoo kort na de stichting door een deskun
dige zoo bepaald medegedeeld, laten dus geen twijfel over, of de 
Staten van Friesland hebben deze tombe, hunnen vereerden Stad
houder ter gedachtenis, doen stichten, al is het ook, dat het be
sluit daartoe niet in schrift gehragt- en onder hunne Resolutiën 
opgenomen is, hetwelk insgelijks met vele andere zaken het geval 
is geweest. 

Bij het aftreden van het tweede geslacht der Stadhouders werd 
reeds de noodzakelijkheid gevoeld, om den Grafkelder te vergroo-
ten. Dit geschiedde ten jare 1640 op kosten van den Lande, ten 
behoeve van het Lijk van Graaf HENDRIK CASIMIR I , door het maken 
van een tweeden en grooter kelder beneden den vloer van het 
koor. Doch toen die ruimte in 1696, bij den dood van Prins HEN
DRIK, CASIMIR I I , weder eene uitbreiding vereischte, vielen hierom
trent zeer onaangenaame omstandigheden voor. Zonder den Magi
straat of de Bouwmeesters, als Kerkvoogden, daarin te erkennen, 
had toch de Ïïof-Architekt, JAN AERTS IRÜIIHER , het vergrooten en 
verdiepen van den Vorstelijken Grafkelder ondernomen; daartoe 
willekeurig een pilaar uit het koor weggebroken, en de fonda
menten der kerk zoodanig ondergraven en beschadigd, dat men 
vrees voedde voor de instorting van het koor. Over deze beleedi-
gende handelwijze betrok de Regering hem zelfs in proces, ofschoon 
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men, ter wille van de diephedroefde Prinses AMALIA , de zaak niet 
schijnt doorgezet te hebben, zoodra deze aanbood, door een ande
ren Architekt de grondslagen te doen onderheijen en met muurwerk 
te bekleeden. De Vorstin begeerde zelfs, dat het vroegere plan tot 
vergrooting van den kelder niet voltrokken werd, maar liet door 
haren Hofmeester aan den Magistraat verzoeken , dat haar toegestaan 
wierde, om van het zoogenoemde Barehok, ter noordzijde van 
het koor (de vroegere Sacristie, thans de Kerkekamer), »eene 
..Sepulture voor Haer Forstelycke en Doorluchtige Familie" te doen 
maken. Hiertoe werd gereedelijk vergunning gegeven , en zijn ver
volgens in dit vertrek met steenen gewelf de lijken der later over
ledene vorstelijke personen, gelijkvloers, geplaatst geworden. De 
wanden daarvan werden behangen met allerlei wapens en sieraden, 
welke bij plegtige lijkstatiën gebruikt waren. 

l ene Naamlijst van al de Friesche Stadhouders, welke met hunne 
gemalinnen en kinderen van 1588—1765 in den eersten en tweeden 
kelder en in de zoogenoemde Sepulture zijn bijgezet, wordt , met de 
opschriften van sommige der kisten, gevonden in het werk van 
JOH. VAN DEH BOSCH .' Be Meeren Stadhouderen van Vriesland enz. 
Mitsgaders Naukeurige Korte Beschryvinge van de Vorstelyke Graf
kelder en Sepulture binnen Leeuwarden, ald. 1770, met portret
ten , alsmede in den Tegenwoordige Staat van Friesland, II 141 env. 

Aan deze stoffelijke overblijfselen der Nassausche helden en staats
mannen , aan wie Friesland zoo groote verpligting had, en die 
gedurende hun bewind steeds de hoogachting en liefde des volks 
mogten verwerven, paart zich eene bedroevende herinnering. De 
waarheid van het gezegde van den grooten ERASMDS , dat omwentelingen 
en hervormingen doorgaans met onregtvaardigheden gepaard gaan, 
is ook hieromtrent gebleken : want eenige maanden na de omwen
teling van den jare 1795 , heeft, op bevel van het toenmalig Lands
bestuur, den 1 Augustus, 's Lands Bouwmeester met zijne mede
helpers de beide tombes, wapenborden, vaandels enz. op eene ge
welddadige wijze vernield, en de stukken daarvan weggevoerd. 
Doch, of dit niet genoeg ware, is men den 16 dier maand over
gegaan , om den haat , dien men het Huis van Oranje destijds toe
droeg , ook te koelen aan het verstoren van al de houten en tinnen 
kisten, welke de overblijfselen der vorstelijke personen bevatten.— 
Later moge de geschiedenis de bijzonderheden vermelden, welke 
met deze onmenschelijke handelwijze gepaard gingen (*). Wij hebben 
het bovenstaande hier enkel ter aanvulling van dit onderwerp wil-

(*) Een uitvoerig verhaal deswege, waarvan de bijzonderheden 
overeenstemmen met andere schriftelijke bescheiden, welke ons uit 
den boedel van een tijdgenoot zijn medegedeeld, vindt men in c. VAK 
DER AA, Geschiedenis van den jongst-geëindigden Oorlog, Amst. 
1808, 10e deel, Bijlage C, bl. 77. 
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len mededeelen, en kunnen nog daarbij voegen, dat de beide Graf
kelders in den jare Ï844, op last des Konings, door ïïeeren Kerk
voogden geopend , gezuiverd en in goeden staat gebragt zijn, waarbij 
de nog overgeblevene beenderen en verdere voorwerpen van de 
vorstelijke personen op eene waardige wijze bijeengebragt en weder 
in den grafkelder geborgen zijn. Bij die gelegenheid is ook weder 
een vroeger plan ter sprake gekomen, om in dit koor een eenvou
dig Gedenkteeken ter nagedachtenis der stamouders van het tegen
woordige Koninklijk Geslacht op te rigten. 

Acmteekening 14, op Blad%. 151. 
Over de vroegere Bevolking der Stad. 

De Hoogleeraar R. YPEY heeft in zijne hoogst belangrijke prijsver
handeling over den Uitvoer van 't Hooi, bl. 29 , in 1780 reeds 
te kennen gegeven, dat hij nergens heeft kunnen ontdekken, hoe 
groot het getal inwoners van Friesland is geweest vóór den jare 
1744. Tot dien tijd toe was de Volks-telling eene geheele onbekende 
zaak, gelijk trouwens het bijeenbrengen van statistieke narigten, 
waarin wij thans met regt zoo hoog belang stellen, vreemd was 
aan de 17« en een groot gedeelte der 18e eeuw. Men wil, dat de 
oorzaak daarvan lag in eene vrome vrees voor eene dergelijke straf 
als Koning DAVID trof, toen hij eene telling des volks beval. Al
leen weten wij , dat de bijdrage, welke Leeuwarden in 1672 gaf 
tot de 3000 man over de gansche provincie, 250 man bedroeg, en 
dat de uitschrijving van den derden man voor deze stad toen 635 
man opleverde. "Wij kunnen daaruit enkel gissen, dat deze stad 
toen ongeveer 12,000 zielen telde. Bij de eerste telling in 1744 
had Leeuwarden 13,462 zielen, waaronder 536gealimenteerden , en 
in 1749 14,300 zielen. Be inwoners dezer stad bedroegen meestal 
nagenoeg het tiende gedeelte van die der provincie, welke in 1744 
135,133 zielen telde, en in 1779 op 152,021 inwoners geschat werd. 
Eerst van na 1795 zijn daaromtrent meer zekere opgaven voorhan
den. Die omtrent de Haardtellingen loopen te veel uiteen, om ze 
te vermelden, en om daaruit een besluit op te maken. De belangrijkste 
opgaven zijn verzameld door s. GRATAMA in zijn merkwaardig werkje: 
de Gelukkige Toestand van Friesland, Harlingen 1795, bl. 3 7 , 4 1 . 

Aanleekening 15, op Blacfe. 38, 40 en 151. 
Vroegere Logementen, Herbergen, Opschriften enz 

Het is bekend, dat de Logementen hier ter stede lang, en zelfs 
tot voor ongeveer vijf-en-twintig jaren, zeer gebrekkig en bekrom
pen waren. Die, welke hier in de 17e eeuw bestonden, willen wij 
hier vermelden, volgens de opgave van het zeldzame Reis-hoek door 
de Vereenigde Nedcrlandsche Provinciën enz., te .Amsterdam in 
1689 uitgegeven. 
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Daarin worden bl. 2-48 genoemd: 
» ' t Hof van Vriesland, over de Kasteleny, voorzien, met vele 

» groote kamers, en civil tractement. Onzeker is het , of hiermede 
een gebouw tegenover de Canselarij en het Landshuis, of tegenover 
het Hof bedoeld wordt. 

%Benthem." Dit huis, nevens de Vischmarkt (A, 269) is thans 
nog eene herberg en koffijhuis. 

» Den Oyevaar." Thans onbekend. 
»'* Vergulde Hoofd." Dit huis, nevens de Waag (D, 1-42), hoe

wel thans sedert vele jaren geen logement meer, was toenmaals 
een der voornaamste. Op den 18 September 1695 werd Prinses 
AMALiA met haren zoon Prins JOHAI? WILLEM FRISO en overige kinde
ren hier door Gedeputeerde Staten een Collationaangeboden, terwijl 
zij het afsteken van vuurwerken, het branden van piktonnen en 
andere vreugdebedrij ven aanschouwden, bij gelegenheid van den 
Dankdag over de inneming van de stad en het kasteel van Namen. 

•aDe Toom van Babel." Dit groote gebouw, aan de andere zijde 
der Binnengracht nevens de Waag (G, 14), draagt nog wel den 
zelfden naam, doch is mede sedert lang geen logement meer. 

» Gustavus Adolphus, by de Vischmarkt." Thans onbekend. 
t't Graauwe Paard." Vermoedelijk het smalle huis bij de Lan-

gepijp (D, 151), later, gelijk thans nog, de Graauwe Hengst ge
naamd. Welligt was ook het achterhuis daarbij in gebruik. 

*De Zon" Misschien het huis bij de Duco-Martenapijp (E, 
49), de Witte Zon, waarin thans nog eene herberg en koffijhuis 
wordt gehouden. 

In een dergelijk Reisboek door de voornaamste Koningryken en 
Heerschappyen van Europa, 4 e druk, te Amsterdam in 1729 uit
gegeven, wordt bl. 158 bij »'t Vergulde Hooft" enkel genoemd : «Be 
» Valk op den Byk, by de Wirdumerpoort." Dit huis (D, 116) was vroe
ger zeer gezocht, en bleef logement tot den jare 1845, toen het 
afgebroken en herbouwd is tot een kruidenierswinkel, die nog dezen 
naam draagt. Er is daar nog bijgevoegd : »En by de Poorten daar 
jsde Snecken (Trekschuiten) aan komen." 

Dat er hier ter stede in het begin der 17e eeuw omstreeks twin
tig Bierbrouwerijen bestonden, blijkt uit het aantal Putstoelen voor 
de huizen der Brouwers, zigtbaar op de Kaart van 1603, Plaat V. 
In het laatst der 18e eeuw bestonden hier omstreeks twintig Wol-
kammerijen, en vele andere bedrijven, welke thans geheel ver
dwenen- óf door anderen vervangen zijn. Het op bladz. 40 ver
melde Bierdragers-Wachthuis op de Brol werd, na in 1645 weder 
vernieuwd te zijn, in 1684 afgebroken; doch in 1689 vervangen 
door een dergelijk kleiner huisje, bestemd tot berging van de toen 
ingevoerde Brandspuiten. De gewelfde kelders aan de Bierkade 
bij de Brol behoorden destijds voor het meerendeel aan den waard 
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, t, . J„ ïïonsak of Hoppe-Zak, de beurs van de Hoppe
der herbergt de Hopsak ot PP ^ ^ 
ïr^^nlipden nevens net vv aagspiem, u^ i 
. f t m ê l ) Het huis N». 60 , daar naast, was mede eene her-

1 1 In i Jrgulden Tontie'', bij de Waagspijp, vanwaar deze brug 
b e r g . » - « " </ Y a n d e Tontjeptjpbe-

T d S T p Ä enhoeken de Peperstraat was ook het hui. 
ÏWa77 (tLn sedert 1839, door mij bewoond) eene herberg: de 
i Z L o n . 'Yerder worden in 1618 nog f ^ « " ™ ^ 

„ T ir „tJ nf de Tronie, nevens ae waag, noveu vci 

r : H
e ™ T J L t , « P den 'hoe,, der P e r r , , < - . ; * » 

j -Rn™ nfoedrukt in de Vrije Fries, 1 áUZ. 

" i : f ; af;:™lslai«s ^ T * * • < » • — 
i \ ^ „ ^ werd de Vergulden Helm, door ons op bl. 38 hier 

« k e r hedodd werd de K g d e n i s b e t e n d e h u i s , w a a r i n 

ÏÏsST^ ™ ^ - u wLde, bij wien de afgevaardigden 

d e r VerbonLf Edelen, « « « « . u ^ , — VAK ™ 
ttT VAN „ccnTEOBorcK , hun verblijf namen. ( « , « u , 4*6, 

e n ALBt VAN HDCUTfinnauui.lv , —. • - „ 

TE WATER, I 95.) Het is thans het huis E, 7 , op de Hieuwestad, 
nevens de westzijde van de Langepijp , met houtstek daar achter 
in het Ruiterskwartier. Volgens familiepapieren, thans nog in het 
bezit van den Heer Mr. w. w. BTIMA, behoorde dat houtstek vroe
ger tot het westelijke huis daar naast, N°. 8 , toen de Gouden 
Keten genaamd, dat in het begin der 18e eeuw bewoond werd door 
den Houtkooper JOUCKE JOCCKES SEXSÏU , die tevens eigenaar was van 
de drie huizen ten oosten van het vorige, welke mede eigene na
men hadden , als: o. de Vergulden Zeine (Zeissen) , N°. 4 , het 
zelfde huis, dat vroeger de herberg de Witte Zwaan was, vóór 
welke JAKCK.E BOUWAMA in 1512 de beruchte processie zag voorbijgaan 
[Boeck der Partyen, 175); h. de Vergulden of Gouden Wagen, 
N°. 5 , thans nog eene herberg en stalling; en c. de Koning van 
Denemarken, N°. 6 , waarop N°. 7 , de Vergulden Helm volgde. 
Bovendien bezat hij hier nog een vijfde huis , de Brie Klaveri 
geheeten, hetwelk waarschijnlijk N°. 9 was, thans het Lemster 
Veerhuis. Bij het gemis van toenamen of vannen en de gelijklui
dendheid van vele doopnamen, was het toen noodzakelijker dan 
thans, om elk huis een naam of uithangbord te geven, ter voor
koming van verwarring met andere huizen of personen. Thans nog 
zijn er vele dezer namen bekend, welke van lieverlede verloren 
gaan. Zoo veel mogelijk hebben wij ze daarom gevoegd achter elks 
Hommer in het Wijkhoek der stad Leeuwarden, in 18-44 bij mij uit
gegeven door den Meer J. c. Ï . ESATJ , Directeur van Policie in deze stad. 

HDCUTfinnauui.lv
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Wij kunnen niet nalaten, hier nog te gewagen van eene bijzon
derheid , welke destijds vele huizen kenmerkte, en die ten blijke 
zou kunnen verstrekken, hoe zeer men in de 17e eeuwjagtmaakte 
op dichterlijke aardigheden, zelfs aan de publieke straat. Wij be
doelen de berijmde Opschriften van luifels, uithangborden , glazen, 
naamborden, kruiwagens enz., welke toenmaals in de vaderlandsche 
steden algemeen en menigvuldig werden gevonden, zoodat aan bezoe
kers van steden bestendig gelegenheid werd gegeven, om zich langs 
de straat bezig te houden. Het is waar, die rijmen waren meest
tijds plat , enkel geestig, soms vuil, dikwijls ernstig en veelal 
weinig beteekenend. Doch zij waren een kenmerk van dien tijd, 
en als zoodanig willen wij hier eenige der besten, welke er hier 
te Leeuwarden gevonden werden, uit de drie deelen der Koddige 
en Ernstige Opschriften {*) mededeelen : 

Glasschrift bij den Heer Schepen ATSMA. 
Leert spreeken daer het past. 
Leert swijgen op uw tijt. 
De tonge maekt u vast 
Eer gy gevangen zijt. 

Aan een Waagemakers stok. 
Hier woont heneden 

Floris van Veen, 
Maakt wagens en sleeden 

Voor yder een, 
Voor Burgers en Boeren, voor Heeren bekant. 
Ik maakse zoo schoon als ymant in 't lant. 

Op de briefjes van een Toebakverkooper. 
Puyk verines! zoet van geurtje, 

Zoek je dat, zoo komt by my, 
Goed van smaak, van reuk en kleurtje, 

Vint gy altyd by de Bly. 

(*) Dit bekende boekje, betiteld: Koddige en Ernstige Op
schriften op Luyffels , Wagens, Glazen , lïythangborden, en andere 
Taferelen, voor het eerst uitgegeven te Amsterdam, bij : JEROEH 
JEKOENSE, 1683, en volgende j a ren , kl . 8vo, -4 deeltjens, heeftmen 
te danken aan den Dichter HIÖRONYMUS (JEROEH) SWEEUTS (niet SWEERS), 

Boekverkooper te Amsterdam, geb. 1627, gest. 1696. Hij verza
melde die opschriften, volgens bericht van een zijner nakomelin
gen, Mr s. B. ZWEERTS, in leven Officier bij de Arrondissements
rechtbank te Amsterdam, om zich van meer ernstige bezigheden 
te verpoozen, op raad van zijnen Arts. Zijn familiewapen vindt 
men op de titelplaat vóór het tweede dceltjen. (Mededeeling van 
den Heer Mr. A. VA» HALMAKL JR.) 
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Daarom bidd ik , goede luiden, 
Ziet myn Merk en Zegel aan, 

Dat 'er van geen ander kruiden 
In myn briefjes wort gedaan. 

Aan de Gevel van 't Muis van C. Fonteine (Boekverkooper). 
Die door bedrogh zyn naasten schent, 
Die Woord en Waarheit bits onkent, 
En met zyn tong het Hert beliegt : 
Zijn Ziel, maar Godt hij niet bedriegt. 

Op een Bortje van een Copiist. 
Hier soek ik myn Pennekunst 

Ider mensch na sijn behagen, 

En myn dienst na vrienden gunst, 
Ras en veerdig op te dragen: 

Toont dan uw gunstig he r t , ô Leser, wie gij zijt, 
G. M. SwicHESius ontsiet noch uur, noch tyd. 
Voor een Schoenmakers Luyffel, hy de Vischmarkt. 

Hier verkoopt men Schoenen, voor rond en achter plat, 
Passense David niet, zoo passense Goliat, 

In 't Ruiter squartier. 
Gy reisbaar Luy, wie dat gy zij t ; 
Rijd niet verby, komt in ,met vlijt, 
Hier vind gy Stalling t' aller tydt, 
En Vrouw en Meyt ten dienst bereyt. 
Men schaft hier alles, Wijn en Bier, 
En wat gy eyscht tot uw' pîaizier. 

Luyffel-Schrift in de Herberg van de Zevetmtar. 
Zyt gy door reisen afgemat, 

Treet hier in om te rusten; 
Men tapt u hier goet Haarlems nat, 

En schaft u na uw lusten. 
Voor de Herberg; In 't Paradijs. 

Komt gy van de rys , en zoekt gy Logys, 
Soo komt doch Logeeren in ' t Paradys : 

Waar daar is Bedding, Drank en Spys, 
En alderhande soort van Vleys. 

Luyffel-Schrift in 't Wapen van Zwol. 
Och dat de Wereld eens omwende, 
En eïk zijn eigen zelven kende, 

En liet een ander zijn gebreken staan , 
Het zou veel heter in de wereld gaan. 

In een steen voor aan een gevel. 
Wie timmert aan de straat, 

Moet veel berispens hooren ; 
Maar ' t is de beste raadt, 

II. 28 
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Hem daar niet aan te stooren. 
Spijt Nijdders, die doch nijdders zijn : 
Dat Godt my gunt dat is doch mijn. 

Aanteekening 16, op Bladz. 180. 
Bijzondere Stedelijke Werken. 

Wij willen hier de bijzonderheden mededeelen van eenige verande
ringen en vernieuwingen van ondergeschikt belang, welke in den 
tekst misschien voor groote kleinigheden zouden worden aangezien. 

De vroeger vermelde beplantingen van het Ruiterskwartier en 
het Zaailand werden bestendig in orde onderhouden. In 1772 wer
den de houten beschoeijingen der wallen, ter lengte van 2280 voe
ten , voor 2638 Gld. vernieuwd, en de laan in ' t Ruiterskwartier 
in 1786 door 150 nieuwe jonge Lindeboomen vervangen. 

In dit zelfde jaar bekwam ook de Stads-Waag eene nieuwe en 
breedere luifel, welke, op twintig houten kolommen van de Tos-
kaansche orde rustende, met eene breede lijst en vier frontespices 
zeer net betimmerd werd, zoodat de kosten daarvan met debevloe-
ring rondom het gebouw op 3200 Gld. te staan kwamen, waarbij 
nog 1040 Gld. vereischt werd voor eene nieuwe houten Kraan met 
windassen, ter oostzijde. Ter beveiliging van den Boter, in den 
zomer, werd in 1788 aan de luifel nog een zonnekleed van 8 voe
ten breedte gehecht. 

Uithoofde de oude Put, tusschen de Breedstraat en Speelmans
straat vervallen was, en kwalijk hersteld kon worden, besloot men 
in 1779, om daar naast eene nieuwe te graven. Na op 32 voeten diep
te gekomen te zijn, gaf de putgraver het werk op, daar hij het 
onmogelijk achtte verder te komen. Zij, die hem vervingen, ver
klaarden, na vier dagen zwoegrens, het zelfde. Nu zochten drie 
andere werklieden met krachtiger hulpmiddelen door de harde bank 
of Filt, gelijk men het noemde, heen te dringen. Doch vergeefs. 
Nadat er nu reeds 200 Gld. vruchteloos aan besteed was, liet men 
het werk tot het volgende jaar rusten. Nu ontbood men den put
graver KRCGER van Amsterdam, die met drie knechten en velerlei 
werktuigen van den 14 Julij tot den 12 Augustus slechts vier voe
ten dieper kon graven, maar toen nog 14 voeten verder boorde, en 
eerst toen, op 50 voeten diepte, de wel vond. Dadelijk wierp hij> 
tien zakken met Holkndsehe schelpen in het geboorde, onder ver
zekering, dat er nu in deze put nooit gebrek aan water zou zijn. 
De Stads Bouwmeesters, die deze bijzonderheden hebben opgetee-
kend, lieten nu het pompwerk omgeven met een fraai pedestal 
van gehouwen steen (welke voor 150 Gld. in Brahand was gekocht), 
waarboven een nette kloklantaren werd geplaatst. Na een vijftig
jarig bestaan was deze put weder onbruikbaar geworden, waarom 
zij in Maart 1834 overkrnind- en het pompwerk weggeruimd is. 



AA1NTEEKEN1NGEN. 17. BEBOUWING YAN DE BUITENBUURTEN, 4 3 7 

Aanteekening 17 , op Blad%. 182. 
Bebouwing van het Vliet en verdere Buitenbuurten. 

Door verschillende familie-aanteekeningen en narigten ben ik in 
staat gesteld, om aangaande den stichter van de onderscheidene 
fabrijken op Pietersburen het volgende mede te deelen : 

PIETER LÜIWEKS TAs DER MEüLEi? werd omstreeks den jare 1720 
geboren te Donkerbroek, waar zijn vader koopman was in schors 
en tevens een runmolen had. In 1752 werd hij als Burger van 
Leeuwarden ingeschreven, nadat hij met zijn broeder een runmo
len , op het Zuid-Vliet, welke twee malen was afgebrand, gekocht 
had. In plaats daarvan lieten zij een grooten molen, geheel van 
steen, opbouwen, en zoodanig inrigten, dat hij tot het slaan van 
olie, het malen van tras en r u n , en tevens tot eene plaatslijperij 
kon gebruikt worden, waartoe hem zijn vernuft en groote kennis 
van de werktuigkunde bijzonder te stade kwamen. Ter gedachtenis 
van dezen opbouw, lieten zij eene in steen gehouwene afbeelding 
van een uit de vlammen stijgenden Feniks voor den molen plaatsen, 
met dit onderschrift: 

DE JON&E TEIYIX. 

Rees de feniæ uit de kolen Siet gy dus uit steen formeeren 
En des Vaders assche weer, Die den Eek en dutoesteen 
So doet ook dees nieuwe molen. Doet tot nutte stof verkeeren 
Twee verslond hier 't vuur weleer. | Tot de dienst van ydereen. 

's Hemels hand die dekk' voortaan 
dit Gestigt so lang 't sal staan. 

Gestigt Door p: <f s: r^jr DER MEUZEIT J752. 
Dien zegen mogt hij in ruime mate ondervinden, en spoorde hem 

aan tot velerlei andere ondernemingen. Eerst liet bij eene rij kneeh-
ten-woningen, Pietersburen, bouwen, met ruime zolders voor 100 
lasten koolzaad daarboven, en groote oliebakken daar beneden. 
Hieraan verbond hij aan de westzijde van het erf eene Zeepziederij, 
en daarna aan de oostzijde eene Leerlooijerij met ruim 80 kuipen, 
waarop hij eerlang .40 knechten werkzaam had. Tot deze onder
neming was h i j , zoo men verhaalt, in staat gesteld door eenige 
lieden, op het Bildt woonachtig , met welke hij van Amsterdam 
reisde, van waar zij eene aanzienlijke erfenis hadden gehaald, van 
welke zij hem 30 à 40,000 Gld. tegen 1\ ° /° opschoten. Veel geld 
moet hij hiermede gewonnen hebben , vooral in de tijden der Veepest, 
doordien hij de huiden van de gestorvene runderen opkocht. 
Hadat de Zeepzieders der stad zijne Zeepziederij uitgekocht had
den, heeft hij dat gebouw tot eene Zoutkeet doen inrigten. Bo
vendien had hij eene Suiker-raffinaderij, was hij lang het hoofd 
der Meekrap-Sociëteit, had hij eene belangrijke Scheepsreederij en 
dreef hij grooten handel ter zee. Aan bijzonderen ijver, onderne-

28* 
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mingsgeest en werkzaamheid, en aan het geluk, dat ook zijne po
gingen in die dagen van algemeene welvaart begunstigde, had hij 
het te danken, dat hij hier zulk een grootsch geheel kon tot stand 
brengen , en tot een hoogen trap van vermogen mogt stijgen. Na 
zijn dood zijn verschillende deelen van dit geheel te niet gegaan, 
en is alleen de olie- en trasmolen nog in ouden stand werkzaam. 

Boven al het reeds vermelde bestonden er in de 18€ eeuw op 
het Vliet drie Vellenblooterijen , nog eene Lijmziederij , drie Potte-
bakkerijen , vijf Jeneverstokerijen , drie Bierbrouwerijen , eene Kalk-
branderij, eene Tabakskerverij , benevens nog drie Scheepstimmer-
werven , waarvan de eerste, aan het pad naar Cambuur, de Oran-
jewerf, gelijk de buur t , langs de D r a a i s l o o t daarnevens, het 
Oranjewaltje genaamd werd ; de tweede was bij de Poppebrug, 
waar achter eene Leerlooijerij was, en de derde op Schilkampen 
aan de T y n j e . De aanbouw van het Vliet strekîe zich vanliever-
lede ui t , ook aan de noordzijde, waar zich verscheidene moestuinen 
en zomerverblijven bevonden, en deed eerlang de buurt de Weer
klank ontstaan, waarbij ook eene Verwstoffabrijk van zoogenaamd 
Frieseh-groen werd opgerigt. 

De twee Korenmolens, welke aan het begin van Camstrahuren 
en Oud-Galileën stonden, zijn in deze eeuw van daar naar elders 
verplaatst. Aan het einde der laatste buur t , bij de B o n k e s l o o t , 
alsmede aan de E e , bij het begin der Ondemeer, werden twee Pel
molens gesticht, waarvan de laatste geheel van steen werd opge
trokken. Aan iedere zijde van de E e werd eene Kalkbranderij 
aangelegd. — De Verwersbrug werd in 1764 met steenen vleugels 
vernieuwd, waarvan de kosten 6060 Gld. bedroegen, waarna zij 
in 1777 in eene Valbrug werd veranderd. In laatst genoemd jaar 
werd er op den Arendstuin een dubbel Paardewed gemaakt, dat op 
2274 Gld. te staan kwam. Ook het Stads-Verlaat werd in 1727 
geheel van steen vernieuwd, en de sluiswachterswoning verbouwd. 

Sedert het aanleggen van den Sneeker-Trekweg, in 1662, liep 
dezelve hier niet verder dan tot het Sneeker-Tolhuis, waar de 
paarden vóór de schuiten werden gespannen. Met oogmerk, om 
dien trekweg tot aan het Stads-Verlaat te verlengen, kocht het 
Gemeente-bestuur van Sneek, in 1807, van BEEREÏTT MIEDEMA voor 
500 Gld. den westelijken zoom of | pondematen van zijn land aan 
de H a r l i n g e r - v a a r t . Reeds was men met het afgraven en be-
puinen daarvan begonnen, toen het Bestuur van Leeuivarden dit 
stuk lands niaarde of bij niaarkoop overnam, en met Sneek eene 
overeenkomst sloot, waarbij het op zich nam, om dit nieuwe ge
deelte van den trekweg te bepuinen, te beschoeijen en te onder
houden , tot genoegen der Regering van Sneek. 
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Bijlage k s zie Bladz. 13. 
Overeenkomst tusschen de Regering van Leeuwarden 

en Mr. HANS FALCK van Neurenberg, Klokgieter 
te Leeuwarden, omtrent het gieten van eene 
nieuwe Groote Klok in den Oldehoofster Toren. 

1633, den 23 November. 
De Burgemeister JOBIS &EBKITS CAMP , ende d' Boumeisteren ALLE 

VAN BüHtns ende JAN HENDRICKS, als Gecommitteerde van deMagistrât 
deser Stede ter eenre, ende Mr. HANS FALCK, burger ende clock-
gieter binnen de voorschr. Stede ter andere syden, bekennen niet 
elckanderen aengegaen te hebben navolgende eontracte, by den 
wel eken ick HARS FACLK voorn, aengenomen ende belooft hebbe , sulcks 
doende mits desen, aen de voors. Heeren Gecommitteerden tot 
profyt van dese Stad Leeuicarden te doen maken ende leveren een 
metalen Kloeke, sullende hangen in Oîdehofster toorn, op den ge-
wichte van seven dusend ponden, sonder minder; doch ofte de 
selve honderd ponden, twee ofte drie swaerder moehte wegen, sal 
my suleks vry staen : ende sulcks van goed eoper, wesende ïïngarse 
platen , ende fyn Engels onvermengd tin. Waer tegens wy Gecom
mitteerden wederomme aengenomen ende belooft hebben, sulek s 
doende mits desen , aen den voorn. Mr. HANS FALCK te betalen voor 
yder honderd ponden der voorschr. te maekene kloeke vyff ende 
sestig Car. gis, ' t stuek twintig stuv. doende: met dese voorwaerde 
ende bedinge nochtans, dat wy over t' gieten der voorschr. kloeke 
geroepen sullen moeten worden, ende hy FALCK in betalinge van 
dien weder sal moeten ontfangen d' olde kloeke, tegenwoordig in 
den voorschr. toorn hangende: ende so swaer deselve bevonden 
wordt te wegen, dat hy FALCK voor yder pond van dien locagie ende 
fatsoen van den nieuwen kloek sal genieten drie stuv. ende vier 
penningen. Voorts sullen wy contrahenten elcks aen onse syde 
beide kloeken tot onse kosten aen de Stads wage moeten leveren. 
Waer te boven noch ick HANS FALCK aenneme myne nieus te gietene 
kloeke ses jaren na de îeveringe van dien, op myn pericule ende 
noed, goed ende vris te holden ende leveren. Eyndelycken is inede 
bescheiden, dat d' halve betalinge van den kloek sal geschieden 
by den leverantie van denscheii : ende de overige helfte een jaer 
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daer na : so nochtans dat , ingevalle de Heeren Magistrât, ende 
oock hy ïALCK sulcks goedvinden, de resterende helfte op interes
sen tegen seven ten honderd sal mogen blyven staen. Welckes 
alles by ons Contrahenten also geaccepteerd ende aengenomen synde, 
hebben wy wedersyds beloofd, t' selve in alle syne poincten t' ach
tervolgen ende nategaen: daer voor t' onderpand stellende, wy Ge
committeerden alle des Stads goederen ende opkomsten, gene daer 
van in alles uytgesonderd; snde ick Mr. HANS FALCK alle myne roe
rende, onroerende, praesenle ende toecomende goederen, geen van 
dien uytgesondert, ende specialyck myne huysinge, met constitutie 
in forma : deselve alle onder den Hove van Friesland ende allen 
anderen Gerechten submitterende. T' oirconde der voorschV. Heeren 
Gecommitteerden, ende HANS FALCKS handen, beneffens den hand 
van my Secretaris hier onder gesteld, huden den 23 Novembr. 1633. 

(get.) H. FALCK van J . G. CAMP 

Nuermberg f f 1633 
A. VAN BÜBÜM JAS HENDBICX T. SAECKMA 

1633 H 1633 1633. 

Letterlijke Copie, genomen van de oorspronkelijke Acte , staande in het 
Stads Acteboek, 1618—1633, C. 

In het zelfde boek komt eene dergelijke Acte voor, nopens het vergieten 
van de Kleine Klok, van den jare 1637, waarbij JACOB SOTEMAK , Klok-
gieter binnen Leeuwarden, belooft voor de stad te zullen gieten eene 
Klok voor de Oldehoof, van ongeveer 4000 ponden zwaarte, tegen ieder 
pond veertien stuivers twaalf penningen; maar het gewigt van de oude 
gescheurde klok in betaling aannemende , voor iedere honderd pond van 
hare zwaarte voor loeagie en fatsoen 15 Gld. Overigens de zelfde voor
waarden , hoewel hij slechts één jaar en zes weken voor de nieuwe klok 
instond. 

Bijlage B , zie Blads. 163. 

Overeenkomst twsschen de Regering van L e e u w a r d e n 

en CHRISTIAN MULLER , Orgelmaker te A m s t e r d a m , 

betrekkelijk het vervaardigen van een nieuw en 

groot Orgel in de Jakobijner-kerk. 

1724, den 28 Julij. 
De ACHTBARE MAGISTRAAT VAK DE STADTLEEUWARDEN, door 

de Ed: Achtb: Heeren Gecommitteerden, Besteeders ter eenre, ende 
CHRISTIAAN MULLER, Orgelmaker woonende tot Amsterdam, 
Aannemer ter andere zyden, verclaren aangegaan te hebben een 
accoord over leverantie van een nieuw Orgel in de Groote off Ja-
cobiner-kerck binnen Leeuwarden, sullende bestaan uyt drie ma-
nuàle ende een pedaal Clavier, t' samen tot seven en dartigh regis
ters, in manieren navolgende : 
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N». Het Groot Manuael Clavier. 
1 Præstant 16 voet. 
2 Trompet 16 voet. 
3 Roer-fluit 8 voet. 
4 Octaav 8 voet. 
5 Trompet 8 voet. 
6 Octaav 4 voet. 
7 Quint 3 voet. 

1 Baartpyp 8 voet. 
2 Quintadeen 8 voet. 
3 Vox humana 8 roet. 
4 Dolceân 8 voet. 
5 Geinshoorn 4 voet. 
6 Nassat 3 voet. 
7 Naghthoorn twee voet. 

8 Super Octaav 2 voet. 
9 Mixtuir, i e octaav-4 dick, 2«, 

3 e octaav 6 dick, 4e octaav 
aght dick. 

10 Scharp, l e en 2e octaav 4 
dick, 3e en 4e octaav 6 dick. 

Het boven Clavier. 
8 Sex quialter, l e octaav 2 dick, 

2 e , 3e octaav 3 dick, 4* oc
taav 4 dick. 

9 Cimbâl 3 dick. 
10 Octaav 4 voet. 
11 Viôl de gamba 8 voet. 

Rugh-positijff. 
1 Præstant 8 voet, twee octaavs 

voor de Reghterhand dubbelt. 
2 Holpyp 8 voet. 
3 Trompet 8 voet. 
4 Octaav 4 voet. 

5 Sex quialter uijt 3 voet 
6 Octaav 2 voet, 
7 Mixtuir, dick als in 

manuael Clavier. 
8 Cornet 6 dick. 

T Pedâl Clavier. 
6 Octaav 4 voet. 
7 Trompet 4 roet. 
8 Mixtuir 4 dick uijt 3 

en 1 voet. 

t groot 

1 Præstant 16 voet. 
2 Bardon 16 voet. 
3 Basuin 16 voet. 8 Mixtuir 4 dick uiit 3 , 2 , U 
4 Trompet 8 voet. 
5 Octaav 8 voet. 

Dat alle buytenstaande Pypen sullen worden gemaakt van suiver 
Engels t in , waarvan de grootste van het pedâl præstant sal syn van 
twintigh hollandtse voeten; de grootste van ' t groot raanuâl ses-
tien voeten ; ende van het rughpositijtf thien voeten; volgens de 
teeckeninge daar van gemaakt. 

Dat alle binnenstaande Piepen sullen worden gemaekt van ge
mengelde stofFe; na proportie van hondert ponden lood, en veer-
tigh Ponden t in , tot een hondert veertigh Ponden gewight. 

Dat de Secreet-laden, sleepladen sullen weesen door het geheele 
werck, van goed droog eycken hout , de steunveeren in deselve van 
kooperdraad. 

Dat de mannâl clavieren van suyver yvoor en swart ebben hout, 
het Pedaal Clavier van eycken hout suïlen moeten syn, en aan 
deselve Clavieren een koppelingh, om het groot-manuael, en rugh-
positijff te gelijck te speelen. 

Dat tot deselve Clavieren een welgemaakt regeer-werk moet wor
den gelevert, waar aan niet het minste yser moet gevonden worden, 
maar alle het gangbare en beweeglicke werck van kooper; mits-
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gaders koperen schroeven , om deselve hoogh en laagh te schroeven. 
Dat het regeer-werck van de registers moet worden geroaekt, dat 

deselve behoorlick trecken, met yseren tuymelaars enz. ende de 
knoppen van Palmboomen hout. 

Dat de toon van t' Orgel sal Cornetten toon sijn, dat i s , een toon 
hooger als opera toon. 

Dat de mixturen sullen' spreecken als volght: in het Pedaal uyt 
drie voet G. c. g. ô". 

in t' groot manuael twee voet c. g* c , g. 
het scharpeen voet, c, g. c. g. 
in het rughpositijff anderhalf! voet g. c. g. c. 
Dat de handt Clavieren sullen sijn vier volle octaven en het Pe-

dâl 27 Clavieren. 
Dat voor elck werck een besondere wimt offte sluytingh sal moe

ten sijn, en een hoofd-ventil. 
Dat voor het boven Clavier een tramblant, en een dito voor het 

rughpositijff sullen moeten weesen. 
Dat tot het werck sullen moeten worden gelevert seven Blaas-

Balcken, lang aght, breed ses voeten. 
Dat de aannemer het Orgel tegenwoordigh in de Jacobinerkerck 

sijnde, sal moeten affnemen, ende weder plaatsen in de Wester-
kerck, sodanigh dat het volkomen gebruykbaar i s , alles voor soo 
verre het orgelmakers werck betrefft. 

Voor ai het welcke de aannemer sal genieten een soma van negen, 
duysent Car: g i s : , te betalen op navolgende termynen, met silveren 
klinekende munte ; namentlick een duysent vyff hondert Car: gis: 
gereed bij het verteeckenen deses, een duysent vyff hondert Car: 
g i s : soo haast de aannemer een aanvangh des orgels alhier sal heb
ben gemaakt; drie duysent Car : gis : wanneer er eenige registers 
gebruyckbaar sijn, ende geluyd konen geven om te speelen, ende 
de restante drie duysent Car : gis: bij het voltrecken van het werck, 
dogh met dese bepalinge: 

Dat de aannemer drie Jaren langh na het voltrockene werck, 
lietselve Orgel sal guaranderen, ende goedthouden, des daar voor 
een behoorlick recompens genietende. 

Dat onder des drie hondert Car: gis: van het laaste termijn sal 
worden ingehouden, en ieder j aa r , hondert Car: gis: (als het orgel 
goed blijfft) aan den aannemer weder uytgekeert. 

Dat de Orgelmaker alles sal moeten maken en leveren. wat Or
gelmakers werck i s , en dat het orgel goed en bequaam sal moeten 
worden gemaakt, en gelevert op approbatie van persoonen sigh 
des verstaande. 

Dat de Puistertreder, nodigh tot het opstellen van het Orgel, 
sal worden bekostight door de Heeren Besteeders. 

Alles in conformitê van de resolutie Commissoriael de dato den 
sevende April 1724, op de heeren JOANKES SAAKEHA VAN WYCKEI, 
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Burgerm r . , D m . ECO SCHELTIHGA ende sntos GERROLTSMA , Boum ren , 
en resolutie approbatoir bij de Achtb: Magistraat genomen, den 
2 1 e n July 1724, ende door de Achtb: Vroedtschap op heden gear
resteerd. 

Yoor nakominge van welcke accoord de heeren Besteeders ver
binden des Stadts goederen, ende de aannemer syne eigene, met 
submissie den hove van Frieslandt, en alle andere hoge en lagere 
Regbters en Gereghten ter eerster instantie. 

In kennisse de gewoone verteeckeningen van de Achtb: Heeren 
Gecommitteerden, ende van den aannemer ter presentie van de 
Notaris JOANNES BOURITIÜS en Premier Clercq JOANNES VAN GREVEN als 

getuygen, Leeuwarden, den 28e July 1724. 

(Het Origineel in het Stads Acteboek is geteekend): 

J . S. VAN WIJCKEL. E. SCHELTINGA. 

S. GERROLTSMA. CHRISTIAN MULLER , 

Orgel maaker. 
J. BOÜRITIÜS, JYrtS. Publc. 1. VAN GREVEN. 

1724. 

Bijlage C 3 zie Bladz. 164. 
Rapport van de opneming van het nieuw gemaakte 

Orgel in de Jacobijner-kerk. 

1 7 2 7 , den 25 Maart. 
Aen de Ed: Achtb : Heeren Burgermrs, 

Schepenen, en Raaden der Stadt 
Leeuwarden. 

Geven onderdanigh te kennen, volgens ÏIEd: Achtb: ordre , 
r». HAVINGA , Organist van de St. Martens Kerck in Groningen , benef
fens itici: WOORDHOUDER , Organist van de St. Laurens ofif Groote 
kerck tot Rotterdam, als mede R : P : VAK OEVERIHGH , Organist en 
klockanist der Stadt Leeuwarden. 

Hoe dat wij voornoemde Organisten, volgens ordre van UEd : 
Achtb: hebben gevisiteert het nieuw Orgel in de Jacobiner (off 
groote) kerck, het welck was aanbesteet aan CHRISTIAAN MULLER , 
Orgelmaker, volgens syn overgeleverde memorie, dato den 24 
July 1724. 

Soo ist, dat wy voornoemde visitateurs daar op het selve werck 
met veel naukeurigheyt hebben besigtight ende nette staat van t' 
gehele werck overgegeven. (Vide ' t gansche opstel van t' Orgel.) 

Verder kunnen wij onderges. UEd : Achtb : betuygen, dat alles 
wat een Orgelmaker kan doen, om een fray Orgel te maaken, vol
komen is in ' t werck gestelt, en considerabel beter is volbraght 
als het. bestek komt te eysschen. 

Als daar is de Praestant 16 voet in 't manuael, is in 't besteck 
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geordonneert de groote Pyp in ' t gesigbt 16 voet hoogh, nament-
liek F : , hebben nu bevonden in plaats van F : Groot E : 

Volgens het besteck souden de overige Pypen binnen in ' t orgel 
gestaan hebben, ende gedekt syn geweest, die wy nu bevonden 
hebben, dat mede buyten gebragt syn, ende in plaats van Tin en 
Loodt, nu buyten open van suyver t in, ' t welck nu van een na-
tuyr voluyt gemaekt i s , soo dat nu meer gemaekt syn boven het 
besteck vyff de grootste parade Pypen, namentlick groot C: C*, 
D : D* en E : , daar en boven is in die selve praestant boven het 
besteck gebraght van de darde F* aff dubbelde Pypen, als ook in 
het selfde groot manuael in ' t octaaf 8 voet het 3 e en A<* octaafT 
dubbelde Pypen boven het besteck. 

Verder vinden wij ook nogh een register in ' t Pedaal meer als 
in t' besteck staat, sijnde een quint. 

Als ook nogh een Blaas-Balck meer, dat seer fray is, om dat 
veel wint tot soo een Orgel vereyscht wort. 

Zoo dat wij onderges: na Examinatie van t' besteck TIEd: Achtb: 
kunnen verseeckeren, dat haar nieuw orgel Lofflick is gemaekt. 
Al het welcke voor gemelt i s , geven onderdanigh te kennen de 
ondergeteeckende Examinateurs, en verclaren het selve de waarheyt 
te sijn, en maken sigh sterck, om al het voorschrevene ten allen 
dagen te bewysen, en aan te toonen, indien sulx gevordert moght 
worden. 

Tot bevestinghe van dit alles hebben wij het selve onderteekent 
UEd: Aehtb. dienaars, ge t : PETRUS HAVIHSA, Organist, me: WOORD
HOUDER, Organist, en R: P : v : OEVERINSH, den 25 Maart 1727. 

Accordeert met de principale, 
In kennisse van mij Eerste Clercq 

J : V : GREVEN, 

1727. 
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