Jaarverslag 2016 Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd
Bestuur 1 januari 2016: Jorrit Holwerda (voorzitter), Saakje Zijlstra (penningmeester), Pieter van der
Ende (secretaris), Klaas Zandberg en Betty Sinnema
Bestuur 31 december 2016: Jorrit Holwerda (voorzitter), Saakje Zijlstra (penningmeester), Pieter van
der Ende (secretaris), Klaas Zandberg, Betty Sinnema, Femke Feddema en Rienk Terpstra
In 2016 heeft het bestuur 9 maal vergaderd
Aantal leden 1 januari 2016: 1640
Aantal leden 31 december 2016: 1642
Nieuwjaarsborrel:
Donderdag 7 januari vond de nieuwjaarsborrel van Aed Levwerd, HCL, Monumentenzorg en
Archeologie plaats in het nieuwe poppodium Neushoorn (Ruiterskwartier 41). Dit jaar was Aed
Levwerd de hoofdorganisator. Ondanks de winterse omstandigheden (gladheid) was de opkomst
boven verwachting.
Werkgroepenavond:
Ieder jaar organiseert Aed Levwerd voor de werkgroepleden een gezellig samenzijn waar
werkgroepleden en bestuursleden met elkaar van gedachten wisselen. Ditmaal was het op
woensdagavond 16 maart in De Walrus. Walter Kromhout, voorzitter van de werkgroep Open
Monumentendag Leeuwarden, hield een korte presentatie over het Leeuwarder Open
Monumentendag-thema van 2016: industrieel erfgoed in Leeuwarden.
Monumentenmarkt:
Zaterdag 19 maart was Aed Levwerd met een stand aanwezig op de door de gemeente Leeuwarden
georganiseerde Monumentenmarkt in de Kanselarij. Op deze markt konden monumentenbezitters
en andere belangstellenden informatie opdoen over de geschiedenis, de ontwikkeling, het
onderhoud en de mogelijkheden van het wonen en werken in een monument.
Algemene ledenvergadering:
Woensdag 13 april werd de algemene ledenvergadering gehouden in het atrium van het
Natuurmuseum Fryslân. Met 118 man was de opkomst goed te noemen.
Door voorzitter Jorrit Holwerda werd stil gestaan bij het overlijden van bestuurslid Anne Hoekstra
(overleed 26 september 2015 op 69-jarige leeftijd) en werkgroeplid Dirk Swierstra (overleed 30 juni
2015 op 64-jarige leeftijd).
Femke Feddema (1989) werd benoemd tot nieuw bestuurslid. Femke volgt de lerarenopleiding
geschiedenis aan de NHL en is o.a. als projectmedewerker actief bij het Historisch Centrum
Leeuwarden.
De Pommerantenpries 2016 ging naar Wobbe van Seijen.

Na de pauze werd door Broor Adema en Henk Oly een lezing gegeven over de
bewoningsgeschiedenis en het restauratieproject van het Sint Anthony Gasthuis (panden aan Grote
Kerkstraat).
Open Joodse Huizen:
Zaterdag 1 mei deed Aed Levwerd mee met Open Joodse Huizen Leeuwarden. Panden in de oude
joodse buurt (Bij de Put e.o.), de synagoge, de joodse school, de joodse begraafplaats waren te
bezoeken. In de panden werden verhalen verteld en muziek gemaakt. Opdat we de joodse
gemeenschap in Leeuwarden nooit vergeten. Mede door het mooie voorjaarsweer was de middag
drukbezocht.
Burgemeestersuitje:
Op zaterdag 28 mei was het bestuur van Aed Levwerd en een twintigtal werkgroepleden te gast bij
burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland c.a.. Bestuur en werkgroepleden werden ontvangen op
Fogelsanghstate te Veenklooster. Hier hield dhr. Bilker een lezing over en verzorgde een rondleiding
door de state. Daarnaast stond een wandeling door Kollum en een bezoek aan de Oosterkerk
gepland. De dag werd afgesloten met een borrel in logement Doosje te Warfstermolen.
UIT-festival:
Het UIT-festival geldt als de jaarlijkse ‘aftrap’ van het culturele jaar. In de Prinsentuin, het HCL en op
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 enthousiasme hebben we weer een aantal nieuwe leden kunnen werven.
Open Monumentendag:
De Open Monumentendag stond dit jaar in het teken van industrieel erfgoed in Leeuwarden. Op
zaterdag 10 september waren tal van fabriekspanden en werkplaatsen te bezichtigen. Met ruim
3.000 bezoekers mag Open Monumentendag 2016 meer dan geslaagd genoemd worden. De dag
werd samen met Monumentenzorg van de gemeente en het HCL georganiseerd.
Nacht van de nacht/Nacht van de Leeuwarder Geschiedenis:
Samen met de Friese Milieufederatie en het HCL organiseerde Aed Levwerd de Nacht van de
Nacht/Nacht van de Leeuwarder Geschiedenis.
Op 29 oktober kon men tot 12 uur ’s nachts de Oldehove beklimmen, het HCL bezoeken, een
nachtelijke stadswandeling maken of luisteren naar griezelverhalen op de oude begraafplaats aan de
Spanjaardslaan. De Nacht werd geopend door weerman Piet Paulusma op de oude begraafplaats.
Schilder-schrijver-dichter Anne Feddema schreef speciaal voor De Nacht een nieuw verhaal en las dit
voor.
Werkgroep Industrieel Erfgoed Leeuwarden:
Tekst: Gerrit Visser (WIEL)

De werkgroep industrieel erfgoed is bezig met een inventarisatie van objecten industrieel erfgoed in
Leeuwarden. De eerste resultaten hiervan zullen binnenkort op de website van Aed Levwerd worden
geplaatst. Het thema van de Open Monumentendag 2016 was: industrieel erfgoed. Dankzij vooral de
inzet van de werkgroep Open Monumentendag was het een zeer geslaagde dag. In november 2016
heeft Nico Brinck van Terschelling een lezing gehouden over ‘Kanonnen uit Leeuwarden’.
Werkgroep Archeologie:
Tekst: Tom Sandijck (Werkgroep Archeologie)
Gedurende het verslagjaar kwamen de 17 leden van de werkgroep zes keer bij elkaar om vondsten te
bespreken en wetenswaardigheden uit te wisselen.
Op 3 februari deden leden van de werkgroep, na een tip van aannemer Friso Bouw, een waarneming
in het Eysingahuis op de hoek van de Turfmarkt en de Koningsstraat. Dit deel van het voormalige
Fries Museum wordt in opdracht van de vereniging Hendrick de Keijser tot appartementen
verbouwd. In de zuidoostelijke kelder, onder deels verzakte natuurstenen vloertegels, werd onder
een laagje afdekzand, muurwerk aangetroffen van een mogelijke voorganger van het gebouw. In
grond die als opvulling was gebruikt werden dierlijke botten (koeienhorens), aardewerkscherven,
delen van grote 16de eeuwse dakpannen, daktegels en kloostermoppen gevonden.
Vijf leden waren op zaterdag 19 maart aanwezig in Tresoar waar de goed bezochte Dag van de
Noord-Nederlandse archeologie werd gehouden.
In juni deed het bedrijf ArcheoDienst onderzoek aan de Brédyk 32 vanwege omvangrijke nieuwbouw
van het veeverbeteringsbedrijf CRV. Werkgroepsleden Akkie Visser en Henk Baron assisteerden bij de
opgraving, waarbij o.a. een gave plattegrond van een boerderij uit ca. 300 na Christus tevoorschijn
kwam.
Begin juli werden in het vernieuwde Archeologische Steunpunt in het HCL door de werkgroep twee
vitrines ingericht met eigen vondsten van diverse locaties en uit verschillende periodes: de
Zuidlanden, Nieuwstraatje en Zaailand, aangevuld met voorwerpen gevonden aan het
Gouverneursplein uit de collectie van Johannes de Groot.
Een fraai gedecoreerde tabaksdoos, door een lid van de werkgroep gevonden tijdens de
werkzaamheden ter plekke van de voormalige Wirdumerpoort, kreeg een plek in tentoonstelling
‘Archeologie in je achtertuin’ in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden.
De door Peter Huiskens gebouwde nieuwe opzet van de online-database, waarin vondsten worden
geregistreerd en door derden kunnen worden bekeken, werd niet in gebruik genomen, maar
vervangen door een database overeenkomend met andere online-databases op de website van het
HCL.
In het kader van de landelijke archeologiedagen werd in samenwerking met de gemeentelijke
afdeling archeologie en het HCL op zondag 16 oktober de zeer goed bezochte ‘Dag van de
Leeuwarder Archeologie’ georganiseerd. Rond het thema ‘middeleeuwse proeverij’ werd een
uitgebreid programma opgetuigd met o.a. een uitstalling van gebruiksaardewerk, vergeten
groenten, oesters, mosselen, graansoorten en een proeverij van antieke gerechten en oude

broodsoorten. Er werden twee ‘archeologische’ stadwandelingen gehouden, bezoekers konden hun
vondsten laten determineren, kinderen konden fibula’s maken en schrijven met een ganzenveer.
Buiten was een groepje Vikingen actief met handweven, het koken van soep en het bakken van
brood. Het Archeologisch Steunpunt werd verrijkt met een fraaie maquette van een van de
boerderijen die in de vroege middeleeuwen op het Oldehoofsterkerkhof hebben gestaan.
In dezelfde maand werden teksten geleverd voor de vernieuwde website van Aed Levwerd, waarvoor
werkgroepslid Meindert Ley tevens een ‘blog’ schreef.
Op 18 oktober werden waarnemingen gedaan tijdens de verbouw van de Wiarda-vleugel van het Sint
Anthony Gasthuis aan het Perkswaltje. Onder een verdiepte vloer werd een kuil aangetroffen met
delen van met koeienschedels, waarbij een relatie kon worden gelegd met de vondst van resten van
een leerlooierij, een jaar eerder ter plekke van de nieuwbouw van het Sint Anthoon op de hoek van
het Schoenmakersperk en de Groeneweg.
In de verslagperiode volgde de werkgroep de berichten rond de voorgenomen bouw van een
bioscoop achter het Paleis van Justitie en van woningen aan de Doelestraat.
Leovardia:
In 2016 verscheen het blad Leovardia driemaal (nrs. 49-51). Het blad bevat naast veel interessante
artikelen betreffende de geschiedenis van Leeuwarden ook nieuws van Aed Levwerd, het HCL en
Monumentenzorg. Leovardia wordt samen met het HCL uitgegeven.
Leeuwarder Historische Reeks
Op vrijdag 22 april werd het nieuwste nummer (XII) van de Leeuwarder Historische Reeks in het
Historisch Centrum Leeuwarden gepresenteerd. Het is een themanummer over Leeuwarden in de
Gouden Eeuw met bijdragen van o.a. Geart de Vries, Henk Oly, Marlies Stoter, Yme Kuiper en Piet
Bakker. De Leeuwarder Historische Reeks is een samenwerking tussen Historisch Centrum
Leeuwarden en Aed Levwerd.
Oplevering nieuwe website:
Eind december is een nieuwe website opgeleverd. De nieuwe website is overzichtelijk en heeft een
goede weergave op tablets en iphones. Tevens is de informatie bijgewerkt. Bestuurslid Femke
Feddema heeft bij dit project getrokken. Pieter van der Ende heeft de tekstredactie verzorgd. De
website is gebouwd en wordt onderhouden door Lautenbach Reclame uit Leeuwarden.
Het aantal volgers op Facebook is gestegen van 454 op 1 januari 2016 naar 583 op 31 december
2016.

