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Bij de KRO-NCRV Kerkentour 2018! Wat fijn u te mogen ontmoeten in de Culturele
Hoofdstad van Europa, Leeuwarden.
Wij hebben samen met Provincie Fryslân, Merk Fryslân en de vele verantwoordelijken en
vrijwilligers van de kerken ons uiterste best gedaan om er voor u een gevarieerde maar
ook inspirerende dag van te maken.

De opening en sluiting vinden plaats in de
Grote of Jacobijnerkerk. Om het ontvangst en de wandeling voor iedereen
soepel te laten verlopen is de aanvang in
groepen ingedeeld.

In dit programmaboekje vindt u praktische informatie over de wandelroute langs de 8
deelnemende kerken en de bezienswaardigheden van Leeuwarden. In elke kerk treft u
vrijwilligers die er zijn om u verder te helpen met vragen of om u extra informatie over
de kerk te geven.

Opening Kerkentour met Annemiek
Schrijver in Grote Kerk (15 min.)
10:00 uur - Groep 1
10:30 uur - Groep 2
11:00 uur - Groep 3
11:30 uur - Groep 4

Route
Om de stroom van mensen in de kerken enigszins te verdelen zijn er twee routes, een
blauwe en een rode. Deze gaan in tegengestelde richting dus houdt u zo goed mogelijk
uw route aan. Na de opening verzorgd door Annemiek Schrijvers, kunt u uw lunchpakket ophalen bij de uitgang van de Grote Kerk en aanvangen met de wandeling die u
geheel in eigen tempo mag lopen.
De middag sluiten wij graag samen met u af in dezelfde Grote Kerk alwaar Leo Fijen
samen met het prachtige Anglicaanse koor Schola Liturgica voor u een mooie afsluiting
verzorgd.
Naast deze brochure ontvangt u een KRO-NCRV ledenbandje in de kleur van uw route.
Deze geeft toegang tot alle deelnemende kerken en hiermee ontvangt u een heerlijk
lunchpakket verzorgt door Resto VanHarte.
Wij wensen u een inspirerende maar ook zeer plezierige dag toe.
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Sluiting v.a. 15:00 uur met Leo Fijen en
het Schola Liturgica koor in de Grote
Kerk (20 min.)
Ca. 15:00 uur – Vrije inloop vol=vol
Ca. 15:45 uur – Vrije inloop vol=vol
Ca. 16:15 uur – Vrije inloop vol=vol

Schola Liturgica zingt iedere tweede
zondag van de maand om 17:00 uur een
choral evensong* in de Grote Kerk in
Leeuwarden. Het koor is o.l.v. Geke Bruining Visser en wordt begeleid door Theo
Jellema op orgel.
Van 6 - 14 oktober is er het Noordelijk
Koorfestival Fryslân, met dit keer als
thema de anglicaanse kerkmuziek.
*Choral Evensong is de naam van een
kerkdienst in de late middag of avond
waarbij het grootste deel van de dienst
gezongen wordt. De Evensong is afomstig uit de Anglicaanse Kerk en andere
kerken in de anglicaanse traditie, maar
wordt tegenwoordig ook in steeds meer
kerken in Nederland toegepast.

Met dank aan:

Verzorging Lunchpakketten

Start wandelgroepen met wandelroute
langs diverse kerken en bezienswaardigheden.
Tussen 10:15 uur en 11:45 uur

HET KOOR: Schola Liturgica uit
Leeuwarden.
Het doel van Stichting Schola Liturgica
is aandacht te vragen voor Anglicaanse
muziek en liturgie. Zij organiseren een
paar maal per jaar koorprojectreizen naar
Engelse kathedralen, waar zij in vakanties de kathedrale koren vervangen om
de dagelijkse diensten te zingen. Dit zijn
meestal evensongs en op zondag de mis
en de matins. Ook haalt Schola Liturgica
Engelse musici naar Nederland voor
workshops anglicaanse muziek, concerten en tournees.

Advies en begeleiding

Basis teksten kerken
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KERKEN
van overgebleven snijwerk van de 		
Stadhouderskraak.
• Op de zuid- en oostmuur bevinden zich
schilderingen van apostelen en Maria
met kind.
• Aan de oostzijde bevindt zich een 		
poortje (1663) waar voedsel en geld
werden uitgedeeld aan de armen.
• Tenslotte is er ook nog de in 1948
gerestaureerde grafruimte van de 		
Nassau’s met in het midden de tombe
voor Anna van Oranje.

1. Grote of Jacobijnerkerk
Omstreeks 1245 vestigden de Dominicaner monniken zich in Leeuwarden. Na
Utrecht (1232) was dit de tweede vestiging in de noordelijke Nederlanden. Van
het klooster resteert slechts een klein
deel, dat nu bekend staat onder de naam
Kosterij. Dankzij de steun van de adellijke
familie Cammingha die onder andere de
grond voor de bouw van klooster en
kerk beschikbaar stelde, begon men
rond het jaar 1275 met de bouw van de
kloosterkerk die ook wel Jacobijnerkerk
wordt genoemd naar de straat waar het
Parijse Dominicanerklooster was gevestigd. Na uitbreidingen in de 16e eeuw en
na twee restauraties verkreeg de kerk
het uiterlijk van nu.
Een greep uit de bezienswaardigheden:
• Het monumentale orgel, gemaakt door
Christiaan Müller (1727)
• Vorstelijk gestoelte (1696) voorzien
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2. Sint-Bonifatiuskerk
Deze imponerende neogotische kerk
werd – naar ontwerp van de bekende
architect P.J.H. Cuypers – gebouwd
tussen 1882 en 1884.
De kerk is een driebeukige kruisbasiliek
met kruisribgewelven, gedragen door
bundelpijlers en rijk voorzien van altaren.
De overhuiving van het hoogaltaar is
bijzonder: gedragen door zes kolommen.

Verder zijn er een Anna-altaar, een Sint
Jozefaltaar, een Sacramentsaltaar en
een Sint Bonifatiusaltaar. Op het Annaaltaar met een fraai 16e eeuws beeld van
Anna te Drieën na zijn de overige altaren
een ontwerp van F. W. Mengelberg (vader van dirigent Willem Mengelberg).
Een greep uit de bezienswaardigheden:
• Een 17e eeuwse preekstoel uit de 		
statie van de H. Bonifatius.
• Glas-in-loodramen van de befaamde
glazeniersfamilie Nicolas uit Roermond.
Daarnaast ook ontwerpen (1920) van
Frits Geuer. Bij deze laatste zijn invloeden van De Stijl duidelijk herkenbaar.
• Een Cavaillé-Coll koororgel (het grote
Adema orgel is in restauratie).
• De doopkapel, waarin het bronzen 		
doopvont (in Expressionistische stijl)
van de Gebroeders Brom uit Utrecht
(rond 1930). Eén van de weinige vonten, die ná 1550 in ons land zijn gegoten. Hier een bijzonder Mariabeeld,
een kopie van het miraculeuze beeld
“Onze Lieve Vrouwe in ’t Zand” uit 		
Roermond. Geschonken door Bisschop
Lemmens uit dankbaarheid voor de
Leeuwarder gastvrijheid voor Lim-		
burgse evacués gedurende de Tweede
Wereldoorlog.
Extra: Persoonlijke toelichting bij bijzondere altaren en of onderdelen door
Kerkwachten door vrijwilligers.

3. Galileakapel
Ietwat verscholen achter Oosterkade
en Droevendal ligt dit kleine kerkje.
Gebouwd in 1850 door de Nederlandse
Hervormde Gemeente om Bijbellezingen voor behoeftigen en diensten voor
schippers te houden. De Amsterdamse
architect Henk Hupkes tekende voor
de (her)inrichting van het intieme gebouwtje. Een huisorgel van de Dordtse
orgelmaker P.J. Geerkens (1819)
staat hier sinds 1990. Het van goedkope
Friese geeltjes gemetselde kerkje is
sinds 1987 in gebruik bij de Christengemeenschap. Bij deze gemeenschap staat
het vieren van de dienst van het altaar
centraal die de naam de mensenwijdingsdienst draagt. De Christengemeenschap kent geen verplichte geloofsbelijdenis en ook geen vaststaande
geloofswaarheden. Wel zijn er zeven
vernieuwde sacramenten en rituelen.
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Naast de mensenwijdingsdiensten vinden
ook culturele bijeenkomsten, dagafsluitingen, gespreksavonden, workshops en
cursussen plaats.
Extra: Gedurende de opening zal Johannes Luijken, die ook als priester werkzaam is in het kerkje, op het huisorgel
spelen. Dit gebeurt om 11.00, 12.00
en 13.00 uur en duurt telkens ca. 15
minuten. Om 14.00 uur vindt er “in lytse
tsjinst” (een kleine dienst) plaats met
koormuziek en een korte evangelielezing
die vrij toegankelijk is, ook wanneer bij
binnenkomst de activiteit al gaande is.
LET OP! U mag in de Galileakapel geen
foto¹s maken.

bestuur dat dan ook onverbiddelijk eiste
het reeds gebouwde tot op de fundamenten af te breken. Toen de toestemming er later alsnog kwam bouwde men
een eenvoudig zaalkerkje. In 1692 werd
een belendend pand aangekocht om te
dienen als kosterswoning. Het huidige
kerkgebouw stamt uit 1774. Het interieur
van de kerk is nog geheel authentiek en
indrukwekkend door zijn soberheid.
Bezienswaardigheden:
Windwijzer in de vorm van een lutherse
zwaan
Gevelsteen in rococo-omlijsting
Van Dam-orgel met snijwerk van hoornen
des overvloeds (1869)
Gedenkbord voor Andreas Möller
(weldoener voor deze kerk en lid van de
Leeuwarder Lutherse gemeente).

door J.E.Martens, geeft samen met de
eikenhouten lambrisering, het preekgestoelte en het orgelfront de ruimte een
voornaam aanzien.
Orgel en preekstoel komen uit de Doopsgezinde Kerk De Zon in Amsterdam. Het
orgel uit 1786 werd in 1858 door de Leeuwarder orgelmakers L. van Dam en Zonen
ingrijpend verbouwd. Aan weerszijden
zijn er twee gebrandschilderde vensters
(1954) van de kunstenaar Joep Nicolas,
voorstellende de wonderbare visvangst
(links) en de voetwassing (rechts).
Op het voorplein (Menno Simonsplein)
is in de voormalige kosterswoning een
meditatief centrum ingericht waar de
bezoeker zich even terug kan trekken,
het Huis voor
Bezinning
en Bezieling:
Oergong.

Extra: Tentoonstelling Mienskip door het
Lam: Utopie of ideaal. De expositie bestaat uit foto’s en teksten van priester/
kunstenaar Annemiek Duurkoop.

5. Doopsgezindekerk

4. Luthersekerk
De lutheranen kerkten aanvankelijk in
een pand aan het Zaailand en rond 1675
kochten ze een huis aan de Nieuwe
Oosterstraat. Op deze plaats werd in
1681 het eerste lutherse kerkje min of
meer clandestien gebouwd. Er was geen
toestemming gevraagd aan het stads-
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Sinds 1631 staat hier een doopsgezinde
kerk, ook wel ‘vermaning’ genoemd. Tot
1832 was het een schuilkerk toegankelijk
via een drietal stegen, maar in dat jaar
werd het ervoor liggende pand afgebroken en ontstond er een nieuwe ingangspartij met Dorische zuilen. In 1850 werd
de Vermaning vergroot. De plattegrond
van de kerkruimte is vierkant maar lijkt
door de plaatsing van pilaren op die van
een Grieks kruis. Het fraaie stucwerk

Extra: De kerk zijn informatiebordjes bij
de speciale (historische) kenmerken van
de kerk. Tot 6 oktober zijn er schilderijen
van Jentsje Popma (1921) te zien: ‘Sprekend landschap’. Popsma’s werk wordt
wel omschreven als een ‘Ode aan Gods
Schepping’. De schilderijen zijn te koop
en de opbrengst gaat naar het werk van
Nij Kleaster in Jorwerd een centrum dat
staat voor stilte, bezinning én verbinding.

6. Westerkerk
Deze kerk (een Rijksmonument) was
begin 16e eeuw de eenbeukige Begijnenkerk van het Sint-Annaklooster van
de Grauwe Begijnen in Leeuwarden.
Na de reformatie en een verbouwing
(1639-’43) kreeg de protestantse kerk
de naam Westerkerk. Later werd de
noordbeuk met driezijdige koorsluiting
toegevoegd en weer later kreeg de
zuidbeuk een bepleistering, gestucte
tongewelven, Korinthische zuilen. In 1991
kreeg de kerk de functie van theater.
Nu is er het atelier van de Leeuwarder
Kunstenaars Jaap Ket en Eddy Sikma in
een deel van de kerk en zijn er schilderworkshops voor amateurs. Sinds
2016 brengt kunstenaar/theatermaker/
performer Caro Kroon weer leven in de
kerk met haar Theater& Kunst Studio
SPOONK. Ook runt zij het café (SPOONK
Saloon) waar wisselende kunstexposities
te zien zijn. 4 jonge theatermakers/performers van Theatercollectief Heksenhamer hebben er kantoor en repetitieruimte.
Extra: De kunstenaars heten u van harte
welkom hun atelier te bezoeken of in het
café iets te drinken.
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8. Waalsekerk

7. St. Dominicuskerk
In de stad verrees in de jaren 1935-1937
even ten westen van de binnenstad de
huidig St. Dominicuskerk. De eeuwen
oude kerkinventaris van het ’t Clooster
in de binnenstad werd meegenomen. Het
ontwerp (Delftse school) van de kerk is
van de architect H.C.M. van Beers, die
samenwerkte met zijn Leeuwarder vakgenoot Arjen Witteveen. Zij ontwierpen
een geheel in steen overwelfde pseudobasiliek met toren, pastorie en klooster.
Deze forse toren (65 meter) is reeds van
verre te zien. De vieringtoren boven het
priesterkoor heeft een kroonvorm en
reikt tot een hoogte van 37 meter. Kerk
en toren zijn gemetseld met speciaal
gebakken handgevormde kloostermoppen, de natuurstenen onderdelen zijn
van tufsteen uit de Friese middeleeuwen. De torens zijn gedekt met koper,
de daken met romaanse pannen. Aan
weerszijden van de toren bevinden zich
twee kapellen. In de zuidelijke kapel het
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devotiebeeld (Onze Lieve Vrouwe van
Leeuwarden) welke in de 16de eeuw
en tegenwoordig, in processie door de
stad wordt gedragen. De noordzijde
kapek doet dienst als columbarium. Ter
weerszijde van het verhoogde Priesterkoor liggen de Heilige Familie- en de
Rozenkranskapel. De kerk heeft een
vrijstaande Doopkapel.
Extra: Professionele en museale tentoonstelling kerkzilver en archiefstukken
1600-1800 & archeologische vondsten
uit vroeg middeleeuwse Friese kerken.
Documentaire film (3 kwartier) over de
bouw van de kerk; de preekstoel en
diverse topstukken van kunstnijverheid
uit de tentoonstelling.
Orgelspel van het in 2018 gerestaureerde Adema hoofdorgel uit 1866.
Verkoop van het boek van bouwval tot
Basiliek (80 jaar St. Dominicuskerk).

In 1507 stichtte de rijke Welmoed Hermans het St. Catharina- of Witte Nonnenklooster behorende tot de orde van
de Dominicanessen. Van het opgeheven
klooster resteert nog een gedeelte van
de kerk. Deze is gebouwd tussen 1525
en 1530. Na de reformatie werden de
kloostergebouwen eigendom van de
stad en in 1659 kregen de Frans sprekenden (onder andere van Stadhouderlijk Hof en het Garnizoen) het gebouw in
bruikleen. In 1836-1837 is de kerk nogal
van gedaante veranderd. Het houten
tongewelf maakte plaats voor een
gepleisterd gewelf en ook de voorgevel
verdween onder een laagje cement.
Na de restauratie heeft het aanzien van
het kerkje veel gewonnen doordat men
de pleisterlagen heeft geschilderd. Ook
de tekst uit Jesaja 2:3 kwam weer terug
boven het poortje. “Venez montons à
la montagne de l’Eternel, à la maison du
Dieu de Jacob” (laten we optrekken naar
de berg van de Heer, naar de tempel van
Jacobs God).

Bijzonderheden: Een in 1740 door Johann
Michael Schwartsburg vervaardigd orgel
(cadeau voor prinses Anna van Hannover)
met een door Jaan Oenema gesneden
rugschot (1742) in de balustrade met de
wapens van Prinses Anna van Hannover en
haar echtgenoot Stadhouder Willem Carel
Hendrik Friso.
Extra: de vrijwilligers van de Waalse kerk
zijn er om uw vragen te beantwoorden.
Zij hebben ook een aantal mooie cd’s en
boekjes te koop.
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BEZIENSWAARDIGHEDEN

C. Kanselarij

E. Gevangenis Blokhuispoort

De Kanselarij werd in de periode 15661571 gebouwd in opdracht van de Spaanse
koning Filips II als huisvesting voor het Hof
van Friesland, het hoogste rechtsprekende orgaan in het gewest. In 1621 werden
de trappen toegevoegd aan het pand met
daarbij vier leeuwen die de wapens van de
vier kwartieren van Friesland vasthouden.

De Blokhuispoort heeft tot december
2007 dienst gedaan als huis van bewaring
in Leeuwarden. Op deze plaats stand al
rond 1500 een gevangenis.
De Blokhuispoort heeft in de eeuwen vele
aanpassingen en uitbreidingen ondergaan. In de vorm die het nu heeft is het
complex 130 jaar oud en heeft 180 cellen.
Het complex is Rijkseigendom en heeft
na de sluiting van de gevangenis tijdelijk
de functie gekregen van cultuurcentrum.
heeft in de eeuwen vele aanpassingen en
uitbreidingen ondergaan en heeft sinds
1580 dienstgedaan als gevangenis. In de
vorm die het nu heeft is het complex 130
jaar oud en heeft 180 cellen. Het complex
is rijkseigendom en heeft na de sluiting
van de gevangenis tijdelijk de functie
gekregen van cultuurcentrum.

D. Postkantoor
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A. Synagoge

B. Apotheek

Het huidige pand werd in 1865 voltooid.
Tot aan de Tweede Wereldoorlog bleef
het een synagoge, maar na de Tweede
Wereldoorlog was het aantal Joodse
inwoners dusdanig gedaald dat men
besloot de synagoge te sluiten. Aan de
achterkant rest nu nog enkel een sjoel.
De Synagoge werd ontworpen door G.
van der Wielen en F. Stoett. Het gebouw
functioneert sinds 1982 als dansschool.

In 1905 werd de Centrale Apotheek
gebouwd naar ontwerp van G.B. Broekema uit Kampen. Het pand is uniek
vanwege de stijl waarin het is gebouwd,
de Jugendstil. Het heeft een rijkversierd
tegeltableau waarop de Griekse godin
van de gezondheid, Hygieia, met in haar
handen een slang, Asclepius, en een
beker.
Daarboven staat in de gevel de naam
Centraal Apotheek. Op de dakrand staan
twee vogels. Op de hoek van het pand
is het bovenste deel een toren. Er zijn
enkele rondboogvensters en balkons.

Het voormalige hoofdpostkantoor van
Leeuwarden is een monumentaal pand
(1885), ontworpen door de Rijksbouwmeester C.H. Peters. In het gebouw is
tegenwoordig een hotel en grand-café
gevestigd. Bij de bouw begin 20e eeuw
zijn de gevonden resten van het voormalige klooster van de minderbroeders,
waaronder muurresten en een poortje,
in het nieuwe gebouw geïntegreerd. Dat
het een Postkantoor is geweest zie je
terug tot in de kleinste details! Neemt
u vooral een kijkje binnen in het Grand
Café en bezichtig het imposante plafond. Bij binnenkomst ziet u in de hal een
ode aan de postbode in dichtvorm.
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F. Fries Museum

G. De Waag

Het nieuwe Fries Museum werd in 2013
geopend door koningin Maxima. Voorheen gevestigd in een monumentaal
pand in de binnenstad. Door de nieuwbouw kreeg het Fries Museum meer
mogelijkheden en kan het grote tentoonstellingen organiseren, zoals Escher
op Reis en Mata Hari, de mythe en het
meisje.

In 1595 verrees het waaggebouw in
renaissancestijl een gebouw waar de
vele goederen waaronder boter, kaas en
vlees uit de provincie werden gewogen en daarna verhandeld. De handel
gebeurde over water waardoor de waag
ook naast de gracht staat. Op de hoeken
boven de luifel zitten gebeeldhouwde
wapen dragende leeuwen. Balansmaker
Peter Hendricksz van de Ghere leverde
de grote evenaars van 325 en 400 pond,
waar de weegschalen aan hingen. Aan
het einde van de negentiende eeuw
werd de waag te klein en werd er een
nieuw beursgebouw gebouwd. De Waag
is in 1890 gerestaureerd door architect
J. Noordendorp.

H. Wilhelminaboom & Stadhuis
Het stadhuis van Leeuwarden werd
begin achttiende eeuw gebouwd op de
restant van een voormalige stins (stenen
woning). Het doet nu ongeveer 300 jaar
dienst als stadhuis, maar is in de loop der
tijd uitgebreid. De Wilhelminaboom voor
het stadhuis werd bij de inhuldiging van
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koningin Wilhelmina geplaatst. Hendrik
Kramer heeft het hek ontworpen. De
firma J. Kroes en Zn. uit Leeuwarden
voerde het smeedwerk uit. Het sierhek
rond de Wilhelminaboom is een kenmerkend voorbeeld van een gedenkteken
van rond de vorige eeuwwisseling.

J. Us Heit
Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg
(1560-1620) was een van de stadhouders
van Friesland. Hij werd door de Friezen Us
Heit (Onze Vader) genoemd. Hij werd begraven in de Grafkelder van de Friesche
Nassau’s in de Grote of Jacobijnerkerk in
Leeuwarden. Willem Lodewijk overleed
kinderloos, de koninklijke familie stamt af
van zijn jongere broer Ernst Casimir.

I. Stadhouderlijk Hof
Friesland kocht voor zijn eerste stadhouder, Willem Lodewijk van Nassau
Dietz, in 1587 een patriciërswoning. In
1603 kwam het Dekemahuis aan de zuidzijde erbij en zo ontstond het Stadhouderlijk Hof met voorplein. De renaissance
trapgevels hadden sierbogen en gebeeldhouwde leeuwen en wapens. Elke
volgende stadhouder liet het Hof voor
veel geld verbouwen en verfraaien.
Tegenwoordig is het Hof ingericht als
stadslogement, waarbij de waardevolle
cultuur-historische elementen zoveel
mogelijk zijn geïntegreerd.

K. Boomsma Beerenburgermuseum
In 1883 richt Dirk Boomsma de Grossierderij in koloniale waren en gedistilleerde
dranken van Boomsma op. De zaak, die
gevestigd was aan het Oldehoofster
Kerkhof te Leeuwarden, voorzag vele
winkels en cafés in Friesland. Dirk’s zoon
Jodocus Boomsma zet de zaak voort,
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breidt de zaak uit in de Grote Kerkstraat
en later de Bagijnestraat. Vanaf 1935
worden er nog uitsluitend gedistilleerde
producten gemaakt en verkocht. Loopt
u gerust even binnen om de historie van
dit prachtige familiebedrijf, alsmede het
productieproces van het typische Friese
drankje “Beerenburger” in deze museumwinkel te bekijken.

M. Burmaniahuis
Tot 1912 was het Burmaniahuis een
woonhuis voor diverse voorname
families. In 1912 werd het Burmaniahuis
verkocht aan de Algemeene Friesche
Levensverzekeringsmaatschappij, een
voorloper van AEGON, die het in gebruik
had als kantoorruimte. Aan het eind van
de Tweede Wereldoorlog werd een deel
van het pand enige tijd gebruikt door de
Sicherheitsdienst. In 1989 verkocht AEGON het Burmaniahuis aan de gemeente
Leeuwarden. Sinds 1992 wordt het
Burmaniahuis omsloten door nieuwbouw
van het stadhuis en is nu de entree van
het nieuwe stadskantoor.

L. Kleine kerkstraat
Zelf noemen de ondernemers in de
Kleine Kerstraat hun straat het best bewaarde winkelgeheim van Leeuwarden.
En dat zou wel eens kunnen kloppen.
In dit gezellige straatje vind je meer
dan dertig speciaalzaken, elk met een
uitgebreid en uniek aanbod. Verkozen
tot leukste winkelstraat van Nederland
2012 & 2010!
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N. Oldehove toren
In 1529 werd bouwmeester Jacob van
Aaken door kerk- en stadsbestuur
aangesteld om een nieuwe kerktoren
te bouwen. Toen de toren tien meter

hoog was, begon hij aan de kant van
de traptreden te verzakken. Er werd
geprobeerd loodrecht door te bouwen,
waardoor de toren behalve scheef, ook
krom werd. Na drie jaar was de Oldehove veertig meter hoog en hing hij
anderhalve meter uit het lood. De bouw
werd gestopt en ook de nieuwe kerk,
die bouwvallige Sint Vituskerk moest
vervangen, kwam er niet.

P. Prinsentuin
O. Keramiekmuseum
Princessehof
Het Princessehof werd van 1731-1765
bewoond door stadhoudersweduwe
Maria Louise van Hessen Kassel. De 16e
eeuwse Liauckamastins met de hoektoren vormt de rechtervleugel. Uit de
paleistijd resteert nog een barokke
eetkamer met goudleerbehang en een
plafond van sierpleister. Er woonden dikwijls beroemde personen, onder wie de
graficus M.C. Escher (1898) De gemeente Leeuwarden kocht het complex als
onderkomen voor de collectie oosters
aardewerk van Nanne Ottema. Hieruit is
in 1970 het keramiekmuseum Princessehof ontstaan.

De Friese stadhouders hadden halverwege de zeventiende eeuw behoefte
aan een buitenverblijf met een grote tuin
waar zij hun gasten konden ontvangen.
De oplossing werd gevonden op een van
de voormalige verdedigingswerken van
de stad. Zo’n 150 jaar lang was het park
afgesloten voor publiek. In 1822 werd
de tuin heringericht door tuinarchitect
Roodbaard en opengesteld voor de
burgerij. Stadsarchitect Gerrit van der
Wielen bouwde in 1842 een nieuw zomerhuis, dat als sociëteit diende. In 1954
werd het zomerhuis vergroot en in de
westelijke vleugel kwam de theeschenkerij, sinds 1992 café-salon “De Koperen
Tuin”, zo genoemd naar de roman van Simon Vestdijk. Hiernaast het Pier Pander
museum. (gesloten op donderdag)
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Q. Natuurmuseum Fryslan

R. Joods Monument

In Natuurmuseum Fryslân kun je als
bezoeker de natuur zien, horen en
ruiken. Maar ook voelen. Boven en onder
water. In de lucht en op het land. Voor
jong en oud. Op drie verdiepingen vol
bijzonderheden uit de natuur. En er is
een overdekt binnenplein voor nog meer
leuke activiteiten.

Het Joods Momument werd eind jaren
tachtig onthuld en bestaat uit een zuil
met een muur. De zuil geeft een mezoeza weer. Op de voorzijde zijn de notulen
van de laatste kerkenraadsvergadering
(8 december 1942) weergegeven. Op
de achterzijde staan de straatnamen
waar de Joodse inwoners woonden. Op
de muur staan de absentielijsten van de
voormalige joodse school.
Achter het monument bevindt zich
het gebouw van de voormalige joodse
Dusnus-school, waar nu de ‘Openbare
Basisschool de Oldenije’ is gevestigd.
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Ontdek Vertel. Magazine nu ook thuis.

Vertel. Magazine is exclusief voor leden van KRO en NCRV. Als lid kunt u het gemakkelijk en GRATIS aanvragen. In ons ledenmagazine Vertel. delen we mooie, ontroerende en herkenbare verhalen en krijgt u achtergrondinformatie over onze programma’s, interviews met presentatoren, columns, rapportages en het laatste nieuws.

Vraag snel aan via: www.vertelmagazine.nl
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WANDELROUTE ROOD
Start en stop bij de Grote of Jacobijnerkerk (1) aan de Bredeplaats in Leeuwarden
• Verlaat de Grote of Jacobijnerkerk (1) en ga rechtdoor naar de Sacramentstraat en
loop deze in. Aan uw rechterhand ziet u dansschool Saco Velt, dit was voorheen de
Synagoge (A) Einde Sacramentstraat ga linksaf de Voorstreek op.
• Bij kruising, aan uw linkerhand Nieuwe Buren, gaat u de 2e brug rechtsaf over de
gracht en gelijk weer rechtsaf de Voorstreek op. Aan uw linkerhand ziet u de prachtige
St. Bonifatiuskerk (2) voor bezichtiging.
• U volgt hetzelfde pad terug, vervolg hierna linksaf de Voorstreek. Aan uw linkerhand
op de hoek met De Tuinen is de historische apotheek in Jugendstil (B).
• U gaat over het water linksaf De Tuinen op. Hierna 1e straat rechtsaf de Tweebaksmarkt/Turfmakt op. Aan uw Linkerhand ziet u de Kanselarij met blauw gele luiken (C),
voormalig Hof van Friesland uit 1571 en voormalig ziekenhuis uit 1824. Rijksmonument
met trapgevel met 9 beelden. Nu dé open community in Friesland waar het onderwijs,
het bedrijfsleven en de overheid elkaar ontmoeten.
• Hierna gaat u 1e straat linksaf Droevendal in. Halverwege aan uw linkerhand vindt u
de Galilea Kapel (3) voor bezichtiging. Ingang op nr. 9 door het hek.
• Loop via hetzelfde pad terug en vervolg uw weg. Aan het einde gaat u linksaf de
Tweebaksmarkt op. Aan uw Linkerhand is het oude historische Postkantoor van 		
Leeuwarden. (D) Neemt u vooral een kijkje binnen! Het is een prachtig grand-cafe
geworden. Vervolg de Tweebaksmarkt en ga na c.a. 150 meter linksaf de Nieuwe
Oosterstraat in.
• U vindt na ca. 100 meter aan uw linkerhand de Luthersekerk (4) voor bezichtiging.
Loop hierna weer terug naar Tweebaksmarkt en ga linksaf De Druifstreek steek via
het zebrapad over naar de voormalige gevangenis Blokhuispoort (E). Een van de
meest spectaculaire ontsnappingen in haar geschiedenis was de overval door het

18

Nederlandse verzet op 8 december 1944. Loopt u over de ophaalbrug door de poort
de binnenplaats op en krijg zo een mooie indruk van het monument.
• Verlaat de Gevangenis via dezelfde weg en steek de weg via het zebrapad schuin over
naar rechts de Ossekop in aan het einde van deze straat, bij de Oude Oosterstraat
slaat u linksaf, steekt u de Groentemarkt over en loopt u de Peperstraat in. Einde Peperstraat bij kruising linksaf de Wirdumerdijk op. Na ca 100 meter. Aan uw Rechterhand
De Doopsgezinde Kerk (5) voor een bezichtiging.
• Verlaat het terrein en sla rechtsaf. Hierna vervolgt u de Wirdumerdijk en gaat u 		
rechtsaf het Ruiterskwartier in. Aan uw linkerhand ziet u een modern pand het Friesch
Museum (F). Sla nu de 1e steeg/pad rechts in, tegenover de Lombardpassage, en loop
deze uit naar de Nieuwestad/Waagplein. Steekt u nu schuin rechtsover naar De Waag
(G), gebouwd omstreeks 1590.
• Steek bij de Waag het bruggetje over en loop rechtdoor het Herenwaltje in.
Deze komt uit op het Hofplein met Wilhelmina boom en stadhuis (H).
Aan uw linkerhand het Stadhouderlijke Hof (i), voormalige woning van stadhouder
Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg en later de Friesche commisaris van de Koning/
Koningin.
• Loop hier langs het Goeveneursplein op en zie aan uw Linkerhand het Standbeeld
Us Heit (J).
Hierna linksaf loopt u de Beijerstraat in en loopt u deze uit tot aan De Grote Kerkstraat. Hier linksaf en na ca. 100 meter gaat u weer linksaf de St. Anthoniusstraat in.
Aan het einde van de straat gaat u rechtsaf de Bagijnestraat in en aan uw rechterhand
is de Westerkerk (6) voor bezichtiging met hierin atelier en café.
• Loop de Bagijnestraat verder door en aan uw linkerhand is het Boomsma Beerenburg
Museum (J).
• Aan het einde van de Bagijnestraat komt u uit in de Kleine Kerkstraat en gaat linksaf.
In 2010 en 2012 uitgeroepen tot leukste winkelstraat van Nederland! (L).

19

• Aan het einde rechtsaf de Nieuwestad in. (op de hoek cafetaria Bronger, één van de
oudsten van Leeuwarden). Aan u rechterhand op de Nieuwestad ziet u het Burmaniahuis (M) uit de 15e eeuw, woonhuis van de familie Burmania tot 1816. Nu is het historische pand de entree tot het nieuwe, moderne stadskantoor.
Ga aan het einde van de Nieuwestad over de kruising met de bollen richting de Vrouwpoortsbrug en steek deze over. Hier finishte voor de laatste keer de Elfstedentocht
in 1963! Vervolg na de brug de Singel en ga bij de rotonde linksaf de Pier Panderstraat
in. Na 50 meter rechtsaf de Harlingerstraat in en aan de rechterhand is hier de
Dominicuskerk (7) voor bezichtiging.

Puzzel mee en maak
kans op een van deze
mooie prijzen.
In iedere kerk staat een bordje van de kerkentour met één
letter. Verzamel deze 8 letters en noteer deze hieronder. In
de juiste volgorde vormen deze letters een Fries woord dat
te maken heeft met het thema van de ‘Culturele Hoofdstad’.
Heeft u het woord gevonden en wilt u kans maken op een van
de leuke prijzen? Vul dan uw antwoord in op deze website:
URL xxxxxxx

• Keer terug over de Vrouwpoortsbrug en ga gelijk linksaf via de Boterhoek naar de
Oldehove (N). Steek nu het Olderhoofdsekerkhof over en ga rechtdoor de Grote
Kerkstraat in. Aan uw linkerhand het beroemde keramiekmuseum De Prinsenhof,
voormalig stadspaleis 1693 (O).

5X
Jaarabonnement
op de Verwondering

5X
Jaarabonnement
op Klooster!
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• Ga linksaf de Doelestraat in en aan het einde van de straat oversteken (Groeneweg) en
loop door de poort de Prinsentuin (P) in. Houdt rechts aan en ga links over het bruggetje. Loop om de vijver langs theehuis De Koperen Tuin. Naast de Koperen Tuin ziet u
het Pier Pander museum (deze is op donderdag gesloten) loop de trap op en houdt het

10X

pad rechts aan richting uitgang aan uw linkerhand.

Gesigneerd boek ‘Van het
Padje’ van Annemiek Schrijver

• Loop het park uit bij de Groeneweg en steek deze over naar het Schoenmakers Perk.
Op nummer 2 aan uw linkerhand ziet u het Natuur Historisch Friesch Museum (Q), het
voormalige Nieuwe Stadsweeshuis van Leeuwarden met een rijke geschiedenis. Loop
rechtdoor de Pijlsteeg in en bij de kruising met de Grote Kerkstraat slaat u linksaf deze
straat in.
• Aan uw rechterhand ziet u de Waalse Kerk (8) voor een laatste bezichtiging. Vervolgt u
hierna de Grote Kerkstraat en deze komt uit op het het Jacobijnerkerkhof, waar het

1X

Joods monument staat (R). Tevens eindpunt De Grote Kerk. Hier kunt bent u welkom
onder het genot van een drankje de afsluiting met Leo Fijen te volgen.
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Rugzak Annemiek van programma ‘Mijn Pelgrimstocht’
met gesigneerd boek ‘Van het Padje’ van Annemiek Schrijver

10X
Gesigneerd boek
‘ Toekomst zien in de kerk’
van Leo Fijen

Inzenden kan tot en met 14 oktober 2018. De winnaars ontvangen eind oktober hun prijzen
thuisgestuurd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
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Meer weten over
de events in
Leeuwarden 2018?
Download de
LF2018 app
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Galilea-Kapel - Droevendal 9
Luthersekerk - Nw. Oosterstraat 28 - 30
Doopsgezindekerk - Wirdumerdijk 18
Westerkerk - Bagijnestraat 59
St. Dominicuskerk - Harlingerstraat 26
Waalsekerk - Grote Kerkstraat 222
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Apotheek
De Kanselarij
Postkantoor/Post Plaza
Blokhuispoort
Fries Museum
De Waag
Stadhuis en Wilhelminaboom
Stadhouderlijk Hof
Us Heit
Boomsma Beerenburger Museum
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Burmaniahuis
Oldehoven toren
Keramiekmuseum Princessehof
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Natuurmuseum Fryslân
Joods Monument
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