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Bestuursvergaderingen 
In 2014 werd er door het bestuur negen keer vergaderd.  
 
Leden 
Op 1 januari 2014 bedroeg het ledenaantal 1683. Op 31 december 2014 waren dit er 1667. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Op vrijdag 10 januari werd de nieuwjaarsreceptie van Aed Levwerd, HCL en de afdeling Monumentenzorg van 
de gemeente Leeuwarden gehouden. De receptie, ditmaal georganiseerd door het HCL, werd gehouden in het 
Cambuurstadion. Voor deze bijzondere locatie werd gekozen omdat SC Cambuur, dat weer volop meedraait in 
de eredivisie, in 2014 65 jaar bestond. Het was een druk bezochte en gezellige middag. 
Lezing Werkgroep Industrieel Erfgoed Leeuwarden 
Op zondag 9 februari organiseerde de Werkgroep Industrieel Erfgoed Leeuwarden (werkgroep van Aed 
Levwerd) samen met het HCL een lezing over 150 jaar spoorlijn Leeuwarden-Harlingen. Op 14 oktober 1863 
werd het spoor feestelijk in gebruik genomen en op 16 februari 1864 volgde de opening van het 
stationsgebouw. De Harlinger spoorspecialist Loek van der Heide verzorgde de lezing. De lezing, gehouden in 
de Eekhoff-zaal van het HCL, was druk bezocht. 
 
Open Joodse Huizen 
Op zondag 4 mei deed Aed Levwerd mee aan ‘Open Joodse Huizen’. Open Joodse Huizen is een initiatief van 
het Joods Cultureel Kwartier Amsterdam. In Leeuwarden, waar negen panden open waren, werd 
samengewerkt met het HCL, het Fries Verzetsmuseum, Tresoar en Centrum Tûmba. In de negen panden 
vertelden ooggetuigen, nazaten en kenners over het lot van de joodse bewoners van de panden en het joodse 
leven in Leeuwarden in het algemeen. De belangstelling was zo groot dat niet iedereen binnen heeft kunnen 
kijken. 
 
Werkgroepavond 
Op woensdag 12 maart werd de werkgroepavond in Grand-café De Walrus gehouden. Alexander Tuinhout 
(tijdelijk werkgroeplid OMD en medewerker van het HCL) hield een voordracht over de historische aspecten 
van de noordelijke dorpen van Boarnsterhim (die sinds 1 januari 2014 bij Leeuwarden horen) en secretaris 
Leendert Plaisier gaf een presentatie over historische (vaar)water in Leeuwarden. De avond, waar veel 
werkgroepleden op af waren gekomen, was het ideale moment om informeel van gedachten te wisselen en bij 
te praten.  
 
Algemene ledenvergadering 
Op woensdag 9 april werd de algemene ledenvergadering van Aed Levwerd gehouden. Ruim 100 leden 
woonden de vergadering in Zalen Tivoli te Huizum bij. Johan Dalstra (voorzitter) en Leendert Plaisier 
(secretaris) verlieten het bestuur. Betty Sinnema, Pieter van der Ende en Hanneke Hofman werden tot nieuwe 
bestuursleden benoemd. Jorrit Holwerda, reeds vice-voorzitter, werd tot voorzitter gekozen.  
De Pommerantenpries 2014 ging naar Piet en Marian van Erp. Het echtpaar Van Erp runt de oudste 
detailhandelszaak van Leeuwarden die nog steeds op dezelfde plek zit (Kookwinkel Van Erp, Nieuwestad 28). 
De leden van de Commissie Pommerantenpries, Pieter de Groot, Tom Sandijck en Gryt van Duinen, namen 
afscheid. De nieuwe commissie bestaat uit Piet Meerdink, Walter Kromhout en Silvana Fancel.  



De avond werd afgesloten met delen uit ‘De Stenen Man Suite’. Een muzikale en filmische vertolking van het 
leven van Casper de Robles.  
 
De Gouden Eeuw van Jan Jansz. Starter 
Op vrijdag 20 juni  vertolkte het Utrechtse muziekgezelschap Camerata Trajectina de mooiste liederen uit de 
Friesche Lusthof (1621) van Jan Jansz. Starter (1593-1626) in de Waalse Kerk. Starter woonde van 1614 tot 
1622 in Leeuwarden. De avond werd samen met Stichting Appassionata en HCL georganiseerd.  
 
Burgemeestersuitje 
Op zaterdag 28 juni 2014 reisden bestuur, werkgroepleden en wethouder Sjoerd Feitsma af naar Enschede. 
Daar waren we te gast bij burgemeester Peter den Oudsten (thans burgemeester van Groningen). Het 
programma, dat o.a. bestond uit een rondleiding door het stadhuis, een stadswandeling, lezing en borrel, werd 
begeleid door de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker.  
 
Archeologie van het Harmoniekwartier 
Op donderdagmiddag 31 juli werd door de Werkgroep Archeologie (werkgroep van Aed Levwerd) samen met 
de afdeling Archeologie van de gemeente Leeuwarden een publieksmiddag georganiseerd bij de 
graafwerkzaamheden bij het Harmoniekwartier (Haniasteeg). Werkgroeplid Tom Sandijck en gemeentelijk 
archeologe Mariëlle Kenemans gaven uitleg en toelichting aan een zeer groot aantal geïnteresseerden.   
 
UITfestival 
Op zondag 31 augustus was Aed Levwerd vertegenwoordigd met een stand op het UITfestival. In de directe 
nabijheid van het HCL en het Liwwadder Podium en naast het standje van SC Cambuur had Aed Levwerd een 
ideale locatie. Veel mensen kwamen bij het standje langs en het heeft enkele nieuwe leden opgeleverd. Sip van 
der Weide was een ideale standhouder. 
 
Open Monumentendag 
Open Monumentendag 2014 stond voor Leeuwarden in het teken van ‘de nieuwe dorpen’. De dag werd zoals 
gebruikelijk samen met het HCL en de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Leeuwarden georganiseerd. 
Op woensdag 10 september was een informatieavond voor de vrijwilligers en deelnemers in het HCL. 
Aansluitend verzorgde het Fries Filmarchief een filmvertoning met historische beelden van de dorpen ten 
zuiden van Leeuwarden.  
Zaterdag 13 september opende wethouder Harry van der Molen de Open Monumentendag in de Bidler te 
Wergea. In Wergea viel Open Monumentendag samen met de Minne Hoekstra-dei (winnaar eerste 
Elfstedentocht 1909). Op delen van de route was historisch vervoer (het landelijke thema) zoals paard en 
wagen, oude bussen en een pontje ingezet. Ondanks de stevige wind, hebben naast de ‘dorpelingen’, vele 
Leeuwarders de fiets gepakt en een gedeelte van de route afgelegd. Grote publiekstrekker was de BB-bunker te 
Grou. De afsluitende borrel vond plaats in het Theehuis te Grou.  
 
Cultuurhistorische boottocht 
Zondag 14 september, de dag na Open Monumentendag, organiseerde Aed Levwerd samen met het HCL, 
Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân een cultuurhistorische boottocht. De route ging door de voormalige 
gemeente Boarnsterhim. Sprekers waren o.a. Klaas Jansma en Age Veldboom.  
 
Presentatie Wat je saeye, wat je maeye 
Op zondag 26 oktober werd de verhalenbundel ‘Wat je saeye, wat je maeye’ in de Koperen Tuin 
gepresenteerd. Wethouder Isabella Diks nam het eerste exemplaar in ontvangst en Piter Wilkens zorgde voor 
de muzikale omlijsting. Mindert Wijnstra las het juryrapport voor.  
In de bundel staan 15 prijswinnende korte verhalen die gebaseerd zijn op een gevelsteen, tegeltableau of 
muurreclame in de binnenstad van Leeuwarden. De verhalen zijn geen feitelijke beschrijvingen maar 
zelfbedachte verhalen die geïnspireerd zijn op gevelstenen, tegeltableaus en muurreclames. In de bundel zit 
tevens een luister-cd met alle verhalen. 
 
Leeuwarder Historische Quiz 
Op vrijdag 31 oktober werd de Leeuwarder Historische Quiz in de raadszaal van het stadhuis gehouden. De quiz 
was een initiatief van het HCL, Aed Levwerd, Café De Ossekop en de Leeuwarder Courant. 36 kenners en 
pommeranten namen het tegen elkaar op. Onder de pommeranten bevonden zich o.a. wethouder Andries 



Ekhart en de raadsleden Karen Vasbinder en Friso Douwstra. In de finaleronde namen Tom Sandijck, Leendert 
Plaisier en William Lord het tegen elkaar op. Uiteindelijk kreeg William Lord uit handen van juryvoorzitter 
Pieter de Groot de eerste prijs. De quiz werd gepresenteerd door Asing Walthaus en Jantien de Boer. De jury 
bestond uit Pieter de Groot (voorzitter), Geart de Vries en Pieter van der Ende. De belangstelling was groot. De 
publieke tribune was afgeladen vol. Na afloop was een gezellige borrel in de Oranjezaal van het stadhuis.  
Op zaterdag 11 oktober vond een voorronde plaats in Café De Ossekop en in de Leeuwarder Courant stond 8 
oktober een ‘papieren’quiz.  
 
Lezing Werkgroep Industrieel Erfgoed Leeuwarden 
Op zondag 7 december organiseerde de Werkgroep Industrieel Erfgoed Leeuwarden samen met het HCL een 
lezing over Benninga’s Margarinefabrieken. Spreker was Martin Hendriksma. De lezing werd goed bezocht. 
 
Lezing Werkgroep Archeologie 
Op zondag 30 november werd door de Werkgroep Archeologie en het HCL in het HCL een lezing gehouden over 
de archeologie van het Harmoniekwartier. Spreker was Juke Dijkstra van ADC ArcheoProjecten. Op het terrein 
waar resten van 15e-eeuwse bebouwing zijn gevonden verrijst de komende tijd een nieuw poppodium.  
 
Werkgroep Archeologie 
(tekst: Tom Sandijck) 
Eind 2014 telde de werkgroep 19 leden, die gedurende het jaar 7 keer bij elkaar kwamen om vondsten te 
bespreken, bij te praten, de ‘projecten’ te volgen en om gezamenlijke activiteiten te plannen en te 
ondernemen. 
Zondag 9 maart namen 11 leden deel aan een zoekdag op het terrein van de voormalige Borniastate te 
Weidum, gecombineerd met een uitgebreid bezoek aan de kerk en de Buma begraafplaats. 
Op 2 februari hield werkgroepslid Meindert Ley voor ruim 40 belangstellenden in het HCL een lezing over 
leervondsten. Vanaf 25 april werd een deel van deze vondsten getoond in een vitrine in het informatiecentrum 
van het HCL. Tevens werden in het Archeologisch Steunpunt vondsten getoond die waren onttrokken aan de 
stortgrond  die vrijkwam bij de aanleg van een parkeergarage aan het Nieuwstraatje. Vondsten die waren 
gedaan tijdens de verbouw van panden aan de Grote Kerkstraat/Pijlsteeg werden tentoongesteld in het 
bestuurshuis van het Sint Anthony Gasthuis. De tentoonstelling in het stadhuis van beelden gevonden tijdens 
graafwerkzaamheden ter plekke van de Wirdumerpoort werd ontmanteld. Een groot deel van het 
beeldhouwwerk kreeg een plaats in de vernieuwde vaste opstelling ‘Het verhaal van Leeuwarden’ in het HCL. 
Tevens stelden leden van de werkgroep daarvoor andere voorwerpen ter beschikking. 
Vanwege vervuilde grond kon de werkgroep helaas geen onderzoek doen in de Haniasteeg. Dat onderzoek 
vond in de zomer plaats door professionele archeologen. Wel assisteerde de werkgroep bij de organisatie van 
een open middag bij de opgraving op 31 juli, waarvoor veel belangstelling bestond.  
In oktober viel werkgroepslid Akkie Visser in  de prijzen bij een wedstrijd van Aed Levwerd. Haar verhaal over 
de ‘Anno-steen’ was geïnspireerd op de vondst van een stuk beeldhouwwerk afkomstig van de Wirdumerpoort 
en werd gepubliceerd in het boekje ‘ Wat je saeye , wat je maeye’.  
Waarnemingen werden gedaan bij de aanleg van een fietspad vlak ten oosten van de terp van Techum en bij de 
opgraving op de hoek van het Schoenmakersperk en de Groeneweg, als voorbereiding op nieuwbouw op deze 
plaats door het Sint Anthony Gasthuis. Eén lid hielp daadwerkelijk mee bij de opgraving. Ten slotte werd 
wederom voortgang geboekt met de registratie van vondsten in de database op het HCL.  
 
Leovardia 
In 2014 verscheen het blad Leovardia drie maal (nr. 43 t/m 45). Naast het gebruikelijke nieuws van Aed 
Levwerd, HCL en Monumentzorg stonden er weer tal van interessante artikelen in. Walter Kromhout schreef 
o.a. een serie artikelen over de Linnaeusbuurt en industriekernen in Leeuwarden en Kees Bangma over de 
Belgen die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Leeuwarden ondergracht waren. 
Alle leden krijgen het blad thuisgestuurd. Daarnaast is er op een aantal punten in de stad losse verkoop.  
 
Website en Facebook 
Afgelopen jaar zijn er 30 nieuwsberichten op de website van Aed Levwerd geplaatst. Op de Facebookpagina 
Leovardia (gezamenlijke pagina van Aed Levwerd en HCL) zijn 113 berichten geplaatst. Het aantal volgers is 
gestegen van 217 naar 360. De secretaris beheert beide sites.  
 
Pieter van der Ende, secretaris 


