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Bestuur 
Per 1 januari 2012 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

Johan Dalstra – voorzitter 

Jorrit Holwerda – vice-voorzitter, ledenadministratie 

Leendert Plaisier - secretaris 

Saakje Zijlstra – penningmeester 

Anne Hoekstra - lid 

Klaas Zandberg – lid  

Eddie Scholl – webredacteur  

Tijdens de algemene ledenvergadering werd Saakje Zijlstra als bestuurslid herkozen terwijl Eddie Scholl, die 

al geruime tijd meedraaide in het bestuur, formeel als bestuurslid werd benoemd in de vacature die ontstaan 

was door het tussentijds vertrek van Marloes Eskens..  

 

Het bestuur vergaderde 12 keer. Waar nodig werd in kleinere samenstelling vergaderd en waren 

bestuursleden aanwezig bij diverse werkgroepvergaderingen. 

 

Erelid 
Eind mei bereikte ons het bericht van het overlijden op 26 mei van Fenno Schouwstra, erelid van onze 

vereniging. 

 

Leden 
De vereniging telde per jaarultimo 1720  leden. Dat is verheugende toename vergeleken met het ledenaantal 

per 31 december 2010 (1688) . Waren er in 2011 nogal wat leden die wegens wanbetaling moesten worden 

geroyeerd, in 2012 ging het om slechts 1 lid. De wijziging van betalingswijze zal daaraan hebben bijgedragen 

maar zeker ook vermeld moet worden de volharding van Saakje, onze penningmeester en Jorrit, die de 

ledenadministratie beheert, om de wanbetalende leden op het juiste – betalende – pad te krijgen. De cijfers 

bewijzen hun succes. 

Een toenemend aantal (nieuwe) leden geeft voor de betaling van de contributie aan Aed Levwerd een 

incasso-machtiging af. Dat scheelt erg veel tijd en werk. 

Het in 2011 ingevoerde z.g. ‘cadeaulidmaatschap’ blijft in trek. Terugkijkend blijft ongeveer de helft van de 

cadeauleden lid van de vereniging. 

 

Ledenvergadering 4 april 2012 
De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 4 april 2012 in Zalencentrum Tivoli in Leeuwarden. 

Volgens de presentielijsten waren er 88 leden aanwezig.  

De gebruikelijke verslagen werden behandeld en door de leden goedgekeurd. Het was de eerste keer dat 

geen verslag werd gedaan door een kascommissie maar rechtstreeks door onze accountant. De 

penningmeester kon mededelen dat van de accountant een  instemmingsverklaring voor het financiële 

beheer over het jaar 2011 was ontvangen. 

De leden stemden in met het bestuursvoorstel de jaarlijkse contributie ingaande 2013 te verhogen naar          

€ 20,00.  

Vanuit de ledenadministratie was een interessant inkijkje gemaakt omtrent de  verdeling onze leden over de 

wijken/straten in de stad. 

De heren Fahner en Wassenaar die (het lidmaatschap van) Aed Levwerd bij allerlei gelegenheden 

enthousiast onder de aandacht brengen, werden door de voorzitter even in het zonnetje gezet. 

De leden gingen akkoord met de benoeming van Eddie Scholl als bestuurslid – in de functie van 

webredacteur – en met de herbenoeming van Saakje Zijlstra als penningmeester. De voorzitter overhandigde 

haar als dank voor het vele werk dat zij voor Aed Levwerd verricht, een fraaie speciaal gemaakte zilveren 

broche.  



Website 
De website, beheerd door Eddie Scholl, richt zich voor een belangrijk deel op verenigingsnieuws  en 

verenigingsactiviteiten maar ook ander nieuws komt aan bod.  Het lukt onze webredacteur elke keer weer 

prima om een goed verzorgde website met actueel nieuws  te presenteren.   

In de tweede helft van het jaar startte de vereniging met deskundige hulp van het HCL een eigen Facebook-

pagina onder de naam ‘Leovardia’.  

 

Liwwadderdag 
De 3-jaarlijkse Liwwadderdag vond plaats op 15 april (Befrijdingsdag) en werd traditiegetrouw gehouden in 

Salen Skaaf. De Transvaalwijk stond deze keer centraal. Burgemeester Ferd Crone kreeg het eerste 

exemplaar van het boekje ‘Voetstappen in de MTV-wijk’ overhandigd en Ineke Stroucken, directeur van het 

Nederlands Centrum voor Volkskunst en Immaterieel Erfgoed, nam het eerste exemplaar van de op initiatief 

van Aed Levwerd vervaardigde ‘Ambacht’-dvd in ontvangst. Daarnaast waren er lezingen over de 

Transvaalwijk en de Landbuurt. 

Zeker aansprekend was de uitreiking van de Hendrik ten Hoeve-pries. De jury had na rijp beraad de prijs, 

die voor het eerst werd uitgereikt, toebedacht aan de panden Bagijnestraat 30 en Oostergrachtswal 25. De 

bewoners kregen de prijs, een speciaal vervaardigde tegel, overhandigd door Johan Dalstra. 

 

‘Burgemeestersuitje’ 
Het jaarlijkse ‘burgemeestersuitje’ ging dit jaar met de bus naar Bergen aan Zee en Bergen waar door de 

Historische Vereniging Bergen een boeiend programma was gemaakt. Heel aardig was dat onze oud-

wethouder en huidig burgemeester van Bergen Hetty Hafkamp bijna het gehele programma meemaakte.   

 

Pommeranten Pries                                                                                                                                        
De Pommeranten Pries 2012 werd tijdens de algemene ledenvergadering uitgereikt aan Jeannine de Vries, en 

postuum aan haar echtgenoot Johan de Vries, van Galerie de Vries.  
 

Culturele Boottocht 

De jaarlijkse culturele boottocht voerde dit keer over het Van Harinxmakanaal en het Prinses 

Margrietkanaal naar Gaarkeuken. Onderweg aan boord van de raderboot Frisian Queen, werden 

facetten van de geschiedenis ter plekke en allerlei andere wetenswaardigheden besproken door 

onder meer Meindert Schroor en Klaas Jansma terwijl rasverteller Mindert Wijnsma de 

aanwezigend vermaakte met oude Fryske mythes en legendes.  

Na een wandeling van Gaarkeuken naar Grijpskerk werd de trein terug naarLeeuwarden 

genomen. 
 

Werkgroepen 

Open Monumentendag 
De Open Monumentendag had dit jaar met het thema ‘Oud en Nieuw Zaailand’ een voor de hand liggend 

onderwerp. Rond en in de directe omgeving van het Zaailand waren panden opengesteld waarvan een 

aantal normaal gesproken niet voor het publiek toegankelijk zijn, zoals het v/m waterleidinggebouw (nu in 

gebruik bij Justitie) en de Friesland Bank en dan meer in het bijzonder de koepel. Dat bleek achteraf ook de 

grote trekker van deze OMD.  

De belangstelling was, wellicht mede dankzij het fraaie weer, weer goed te noemen.  

 

Werkgroep Archeologie 2010 
 (verslag: Tom Sandijck) 

 

Leovardia 
Zoals gebruikelijk verscheen Leovardia drie maal met een keur van aardige, boeiende en zeer afwisselende 

artikelen. De reacties van de lezers zijn elke keer weer lovend en onze vereniging mag zich gelukkig prijzen 

met zo’n ledenmagazine. 



Nadat het eind 2011 mogelijk was geworden de eerste tien Leovardia’s via onze website te kunnen 

raadplegen, werd in 2012 gewerkt aan een indexering daarvan. Die indexering (via een zoekmachine) zal 

begin 2013 gereed zijn. Daarna zullen volgende exemplaren van Leovardia beschikbaar komen. 

 

LHR   
In 2012 werd gewerkt aan een opzet voor deel XI van de Leeuwarder Historische Reeks. Dat deel zal in de 

loop van 2013 verschijnen en bewerkingen bevatten van de inleidingen/lezingen zoals die gegeven zijn op 

het z.g. Magie-symposium (symposium ‘De magie van de oude stukken’, 15 juni 2012 in het HCL).  De 

inleiders hebben inmiddels toegezegd mee te werken en hun inleidingen/lezingen om te werken tot 

bruikbare boek-tekst.  

 

Werkgroep Industrieel Erfgoed Leeuwarden (WIEL) 
De werkgroep, actief sinds begin 2011, stelt zich ten doel Industrieel Erfgoed in de gemeente Leeuwarden te 

behouden en de belangstelling en het bewustzijn voor de geschiedenis hiervan te bevorderen. In 2012 heeft 

de werkgroep veel energie gestoken in de inventarisatie en documentatie panden met een industrieel 

verleden in de Gemeente Leeuwarden; stad en dorpen. In het najaar werd een lezing gegeven over 

scheepswerven in Leeuwarden. Het voorzitterschap van de werkgroep, sinds de oprichting in handen van 

Johan Dalstra, werd in november overgenomen door Carla Duim. 

 

Dvd AMBACHT 

15 april verscheen in de Aed Levwerd serie nummer 3: een dvd met 5 filmportretten van 

ambachten die nog uitgeoefend worden in de Leeuwarder binnenstad. Theo van Halsema, 

zilversmid; Sip van der Weide, gereedschapslijper; IJke Lichthart, boekbinder; Gerard Buising, 

glazenier; Broer de Witte, clavecimbelbouwer. 

Filmmaker Halbe Piter Claus en cameraman Ismaël Lotz hebben met hun vakmanschap en 

artisticiteit de documentaire films gemaakt. 

De directeur van het Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, mevrouw Ineke 

Strouken, was bijzonder verrast: ‘Aed Levwerd heeft met deze dvd laten zien dat dit dé manier is 

om immaterieel erfgoed te bewaren.’ Het Zuiderzeemuseum en het Nederlands 

Openluchtmuseum zijn van plan (delen van) de dvd te presenteren in hun opstelling. Een 

geweldig compliment voor allen die betrokken waren bij dit project. 

Het project werd financieel ondersteund door Stichting ANWB Fonds, Stichting Herbert Duitnjer 

Fonds, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis, VSBfonds en 

Stichting Woudsend Anno 1816. 

Aed Levwerd heeft uit haar eigen vermogen substantiële moeten bijdragen omdat de 

adviescommissie cultuur van de Gemeente Leeuwarden twijfels had over de artisticiteit, het 

gebruik van QR-codes en de hoogte van bepaalde kosten. Dit heeft geresulteerd in een langdurige 

bezwarenprocedure waardoor het niet mogelijk was extra externe gelden te werven. 

Teleurstellend te ervaren maar Aed Levwerd gaat zeker door met het bedenken en realiseren van 

bijzondere projecten voor (de gemeente) Leeuwarden. 
 

 


