
Jaarverslag 2015 

Bestuur 1 januari 2015: Jorrit Holwerda (voorzitter), Hanneke Hofman (vicevoorzitter), Pieter van der 

Ende (secretaris), Saakje Zijlstra (penningmeester), Klaas Zandberg, Anne Hoekstra en Betty Sinnema 

Bestuur 31 december 2015: Jorrit Holwerda (voorzitter), Pieter van der Ende (secretaris), Saakje 

Zijlstra (penningmeester), Klaas Zandberg en Betty Sinnema 

Op 26 september is na een kort ziekbed bestuurslid Anne Hoekstra op 69-jarige leeftijd overleden. 

Anne was sinds 2010 bestuurslid. Anne was daarnaast actief binnen de werkgroep Open 

Monumentendag en de drijvende kracht achter de cursus Liwwadders en het Liwwadder dictee.  

Hanneke Hofman, bestuurslid en vicevoorzitter sinds 2014, is vanwege een nieuwe baan verhuisd 

naar Alkmaar. 

In 2015 heeft het bestuur 10 maal vergaderd.  

Aantal leden 1 januari 2015: 1667 

Aantal leden 31 december 2015: 1640 

Nieuwjaarsborrel:  

Vrijdag 16 januari vond de nieuwjaarsborrel van Aed Levwerd, HCL en Monumentenzorg plaats in het 

voormalige landbouwcentrum aan de Tesselschadestraat. Dit jaar was Monumentenzorg de 

hoofdorganisator. Ondanks het slechte weer was de opkomst boven verwachting.  

Cursus Liwwadders en Liwwadder dictee:  

Op zaterdag 14 februari werd in Café De Ossekop het Liwwadder dictee gehouden. Vijfentwintig 

deelnemers bogen zich over een tekst van de hand van Pieter de Groot. Ritsko van Vliet deed de 

presentatie. Hanneke Hofman won het dictee. Ze had slechts 7 fouten.  

In de maanden voorafgaand aan het dictee werd in het HCL de cursus Liwwadders gehouden. Een 15-

tal personen, jong en oud, volgde een aantal zaterdagmiddagen de cursus. Docenten waren o.a. 

Pieter de Groot en Pieter Duijff. Gastoptredens werden verzorgd door Johan Juckers, Melvin van 

Eldik, Anne Feddema en Jankobus Seunnenga.  

Werkgroepenavond:  

Ieder jaar organiseert Aed Levwerd voor de werkgroepleden een gezellig samenzijn waar 

werkgroepleden en bestuursleden van gedachten wisselen. Ditmaal was het op 16 maart in De 

Walrus. De Werkgroep Industrieel Erfgoed Leeuwarden hield een korte presentatie.  

Liwwadderdag: 

Op zondag 12 april was de zesde editie van de Liwwadderdag in Zalen Schaaf. De Hollanderwijk, 

precies 100 jaar geleden gebouwd naar een ontwerp van de Willem Cornelis de Groot, stond 

centraal. Er werden ‘praatjes’ gehouden door Sicko Heldoorn, Marloes Eskens en Johan Dalstra. De 

muzikale omlijsting werd verzorgd door Johan Juckers en Melvin van Eldik. Veel (oud-)bewoners van 

de Hollanderwijk en omgeving brachten een bezoekje.  



Algemene ledenvergadering:    

Woensdag 15 april, op de dag precies 70 jaar geleden dat Leeuwarden werd bevrijd, werd de 

algemene ledenvergadering gehouden in het atrium van het Natuurmuseum Fryslân. Met 138 man 

was de opkomst goed te noemen. De voorzitter stond stil bij het vijftienjarige bestaan van Aed 

Levwerd (opgericht in 2000). Naast de jaarlijkse Pommerantenpries werd dit jaar ook de Hendrik ten 

Hoevepries uitgereikt. De Pommerantenpries ging naar de Stichting Praamvaren Leeuwarden. De 

Hendrik ten Hoevepries, bedoeld voor een bijzonder restauratieproject, ging naar Hester Heldoorn 

en Cor Giesing. Zij restaureerden het uit 1932 daterende woonhuis/atelier van architect Gerrit 

Heldoorn in de Molenstraat 38. Na de pauze werd door Gerk Koopmans en Leendert Plaisier een 

lezing gegeven over het door het tweetal geschreven en samengestelde boek Leeuwarden 40-45.  

Burgmeestersuitje: 

Op zaterdag 30 mei was het bestuur van Aed Levwerd en een aantal werkgroepleden te gast bij 

burgemeester Gerrit Krol op Het Bildt. Bildtkenners Leendert Ferwerda en Albert Cuperus namen ons 

op sleeptouw langs de Bildtse bezienswaardigheden. O.a. werd een bezoek gebracht aan de Van 

Harenskerk te Sint Annaparochie en de Aerden Plaats te Oude Bildtzijl. De dag werd afgesloten met 

een borrel in café Het Graauwe Paard.  

UIT-festival: 

Het UIT-festival geldt als de jaarlijkse ‘aftrap’ van het culturele jaar. In de Prinsentuin, het HCL en het 

Oldehoofsterkerkhof presenteren allerlei culturele instellingen zich aan het publiek. Evenals 

voorafgaande jaren had Aed Levwerd een stand bij het HCL. De stand werd o.a. bemand door Sip van 

der Weide. Mede door zijn overtuigingskracht hebben we weer een aantal nieuwe leden kunnen 

werven.  

Open Monumentendag: 

De Open Monumentendag stond dit jaar in het teken van de 18e-eeuw. Op zaterdag 12 september 

waren een 26-tal 18-eeuwse panden te bezichtigen. De woensdag voorafgaand aan Open 

Monumentendag gaf Henk Oly een lezing over bouwen in de 17e- en 18e-eeuw. Het stadhuis, precies 

300 jaar geleden gebouwd (1715) vormde het kloppend hart van deze dag. Zo verscheen B&W in 18e-

eeuws kostuum op het bordes van het stadhuis. Met ruim 4000 bezoekers mag Open 

Monumentendag 2016 meer dan geslaagd genoemd worden.  

Het meisje met de rode paraplu: 

Op 1 oktober werd in de Bentacera-zaal van de Harmonie het eerste exemplaar van het boek ‘Het 

meisje met de rode paraplu’ (jubileumproject van Aed Levwerd) aan wethouder Sjoerd Feitsma 

aangeboden. Het meisje met de rode paraplu is een boek voor kinderen vanaf 8 jaar waarin 21 

spannende verhalen staan die gebaseerd zijn op monumenten en architectuur in de binnenstad van 

Leeuwarden. De verhalen zijn geschreven door toonaangevende kinderboekenschrijvers: Lida 

Dijkstra, Harm de Jonge, Marian de Smet, Edward van de Vendel en Mindert Wijnstra. De illustraties 

zijn gemaakt door Roelof van der Schans. Het boek, nummer 5 in de Aed Levwerd-serie, is uitgegeven 

bij Uitgeverij Wijdemeer.  



Nacht van de Nacht: 

Aed Levwerd deed dit jaar voor de eerste maal mee met de Nacht van de Nacht (24 oktober). De 

andere partners waren HCL en de Milieufederatie. Naast de Oldehove was ook de Achmeatoren te 

beklimmen. 

Leovardia: 

In 2015 verscheen het blad Leovardia driemaal (nrs. 47-49). Na 15 jaar is gekozen voor een nieuwe 

vormgeving. Het blad is daarmee met z’n tijd meegegaan. Het blad bevat naast veel interessante 

artikelen betreffende de geschiedenis van Leeuwarden ook nieuws van Aed Levwerd, het HCL en 

Monumentenzorg.  

Werkgroep Industrieel Erfgoed Leeuwarden: 

In 2015 is Dirk Swierstra de werkgroep ontvallen. Hij overleed plotseling op 30 juni op 64-jarige 

leeftijd.  

Naast de bijeenkomsten organiseerde de werkgroep een excursie naar het Woudagemaal bij Tacozijl. 

De jaarlijkse lezing ging ditmaal over trekschuiten en beurtschepen. De lezing, verzorgd door 

Meindert Seffinga, werd drukbezocht. 

Werkgroep Archeologie: 

Tekst: Tom Sandijck 

Eind 2015 telde werkgroep 18 leden die gedurende het jaar 7 keer bij elkaar kwamen. Op de 

bijeenkomsten werden de vele door de leden aangedragen vondsten besproken. 

Gedurende hele jaar werkte Peter Huiskens aan de opzet van een nieuwe database voor het 

registeren van losse vondsten in de gemeente Leeuwarden.  De database is voor belangstellenden te 

raadplegen in het Historisch Centrum Leeuwarden. Op termijn zal deze database de huidige kunnen 

vervangen. In de werkgroep werd regelmatig verslag gedaan over de vorderingen en werden de 

leden geïnstrueerd over het invoeren van de vondsten. 

Als vervolg op en als aanvulling van het archeologisch onderzoek aan de Haniasteeg onderzochten 

Erwin Boers en Dorus van Hooff de bewoningsgeschiedenis van het gebied tussen Haniasteeg, 

Ruiterskwartier, Groot Schavernek en Nieuwestad. Over de resultaten gaven ze op  8 november een 

lezing in het HCL. Hun bevindingen werden opgenomen in het onderzoeksrapport van ADC-

ArcheoProjecten. Een samenvatting onder de titel ‘Harmoniekwartier: vier eeuwen ambacht en 

armoede’, werd gepubliceerd in Leovardia nummer 49. 

Peter Huiskens en Simon Jolmers namen deel aan een opgraving van een boerderij uit de Romeinse 

tijd in Kneheim, Duitsland. Akkie Visser en Henk Baron assisteerden bij de opgraving van de 

Rijksuniversiteit Groningen van een veenterp uit de derde eeuw voor Christus ten oosten van de wijk 

Blitsaerd.  

Tijdens de verbouwing van het pand Grote Kerstraat 41 werden enkele scherven en kloostermoppen 

geborgen. 



Jan Veltman werd redacteur van de Facebooksite ‘Archeologie in Leeuwarden’. 

Op het eiland De Burd bij Grou werden door Akkie Visser en Henk Baron waarnemingen gedaan bij 

door het graven van sloten aangesneden terpjes. 

Een aantal leden nam op 10 november deel aan  de Archeologiedag Fryslân, een eerste jaarlijkse 

bijeenkomst voor de medewerkers van de archeologische steunpunten, georganiseerd door de 

Museumfederatie Fryslân. 

Website en Facebooksite: 

De website en de Facebooksite worden gebruikt om de leden op de hoogte te houden van 

activiteiten etc. In januari 2015 had de Facebooksite 360 volgers. Op 31 december 2015 waren dit er 

454.  

 

 

 


