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Lezing op 20 maart
Op ZATERDAG 20 MAART wordt er een lezing 
gehouden in de Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 
AA Leeuwarden met als thema: In Amerika is alles 
groter gegeven door Margaret Art.

We beginnen om 14.30 uur en het einde zal ca. 
16.30 uur zijn.
De kosten voor deze middag bedragen € 5,00 Dit is 
inclusief de consumpties.
In verband met de RIVM- richtlijnen kunnen er een 
beperkt aantal leden  aan deze middag deelnemen.
U kunt zich opgeven na 2 maart bij: Klaasje Jonker 
telefoon 06-80078387.
Graag uw lidmaatschapsnummer bij de hand 
houden.

In Amerika is alles groter. Ook de dromen. 
“Think Big”, is het credo.
New York had zich sinds het einde van de 19de 
eeuw door industrie en handel ontwikkeld tot een 
van de grootste, welvarendste en meest 
dynamische steden van de wereld. Er wonen 
tegenwoordig ongeveer tien miljoen mensen in New 
York en in het grootstedelijk gebied iets meer dan 
tweeëntwintig miljoen. New York staat hiermee in 
het lijstje met de tien grootste steden ter wereld. 
Het is op veel gebieden één van de belangrijkste 
steden ter wereld: handel, financiën, kunst en 

mode. De drukte en levendigheid geven de stad de 
bijnaam “The City That Never Sleeps”.
Tussen 1800 en 1855 nam het aantal inwoners van 
New York toe tot bijna het viervoudige. Het 
“Commissioners' Plan” van 1811 projecteerde de 
nieuwe straten in Manhattan volgens een 
schaakbordpatroon. Er ontstond ook behoefte aan 
open ruimte. De handelsaristocratie lobbyde voor 
de aanleg van groot publiek park, naar het 
voorbeeld van het Bois de Boulogne in Parijs of het 
Londense Hyde Park. In 1859 werd Central Park 
geopend. Het langwerpige park strekt zich uit over 4 
kilometer van 59th tot 110th Street en heeft een 
totale oppervlakte van 341 hectare. 

Tijdens de wereldtentoonstelling in New York van 
1853 gaf Elisha Otis voor een ademloos publiek een 
spectaculaire demonstratie van een nieuwe 
uitvinding waaraan hij in de jaren ervoor samen met 
zijn zonen had gewerkt: de ‘safety elevator’, of 
veiligheidslift. In 1857 werd het eerste exemplaar 
van Otis lift geïnstalleerd in het Haughwout Building 
in New York, een gloednieuw warenhuis met 
gietijzeren gevels van 5 verdiepingen. Rond 1870 
waren door de firma Otis al circa 2000 liften 
geplaatst in heel Amerika. Dit had enorme gevolgen 
voor de architectuur: gebouwen konden nu hoger 
worden. Dankzij nieuwe ontwikkelingen in de 
bouwtechniek, zoals de komst van het taalskelet, 
was dit al mogelijk, maar de hoogte van gebouwen 
bleef nog beperkt door het ontbreken van veilige 
liften. Er ontstond een nieuw soort gebouw: de 
wolkenkrabber.

IN AMERIKA IS ALLES GROTER
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Mededelingen van het bestuur
Onzekere tijden
Al bijna een jaar zitten we in de coronapandemie. Aanvankelijk leek 
het vorig jaar op een paar maanden ongemak, maar dat was slechts 
schijn. Op een korte periode in de zomer na, werden na iedere 
persconferentie de maatregelen verscherpt tot, zoals recent, een 
avondklok toe. Alles wat voor kort onmogelijk leek, is gebeurd en het 
eind van de pandemie is nog niet in zicht. Steeds duiken er weer 
nieuwe mutaties op.
Gelukkig zijn de vaccinaties eindelijk begonnen, maar dat proces 
verdient ook geen schoonheidsprijs. Steeds veranderingen in de 
volgorde van de doelgroepen, geen injectienaalden aanwezig, 
bedorven vaccins enz. Maar er wordt nu in ieder geval gevaccineerd.

Ook LOS wil proberen, naast het uitbrengen van LosVast, om corona-
veilige activiteiten te organiseren. Het bestuur vraagt haar leden daar 
ideeën voor te geven. Naast fietsen en wandelen zijn er natuurlijk ook 
andere mogelijkheden. Zelf speel ik schaak op internet tegen spelers 
uit de hele wereld, in alle categorieën. Niet iedereen is grootmeester 
natuurlijk. Maar je moet wel een computer hebben. Ook in deze 
donkere periode willen wij voor onze leden een bindmiddel zijn, 
hoewel de mogelijkheden zeer beperkt zijn. Vandaar deze oproep.
Naast alle ellende en onzekerheid zie je ook mooie dingen. Vrienden, 
kennissen en buren die klaar staan om hulp te bieden. Eten koken en 
brengen, boodschappen doen, en af en toe een telefoontje om te 
vragen hoe het gaat en of er nog iets nodig is.
Dat zijn hartverwarmende reacties en vaak vanuit een hoek waar je 
het niet van verwacht. Dat is ook een kant van medemenselijkheid in 
deze onzekere coronatijd. Maar ondanks deze mooie kant, kijken we 
toch uit naar de tijd dat wij weer “normaal” kunnen doen.
Jan van Olffen, interim-voorzitter LOS

Contributie 2021:
Velen van u hebben ons gemachtigd om de contributie van 2021 
automatisch af te schrijven. Dat is al gebeurd in januari of wordt 
binnenkort in maart gedaan. Een aantal leden maken de contributie 
zelf over en dat is ook door velen al gedaan. Onze dank hiervoor.
Bij een enkeling is het door omstandigheden mogelijk even blijven 
liggen. Wij hebben onze administratie daarop nagekeken en als u nog 
niet heeft betaald vindt u bij deze LosVast een brief met het verzoek zo 
spoedig mogelijk de contributie over te maken.
Namens het bestuur, Gerard van Steijn, secretaris
Bij voorbaat dank!

Puzzel!
Voorheen stond er wel eens een puzzel in de LosVast, maar voor de 
persoon, die dat deed, moet een ander gezocht worden.
Wie heeft er zin en gelegenheid om de puzzelrubriek van de LosVast 
te verzorgen?
U kan zich melden bij de redactie. 
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Jaap’s Hoekje

INTRO
Onder het kopje ‘Jaap’s 
Hoekje’ ga ik de komende tijd 
een aantal bijdragen leveren 
aan LosVast. 
Mijn naam is Jaap de Groot, 
geboren (in 1946) en getogen 
in Leeuwarden. 
Onlangs ben ik, na een carrière van twaalf jaar, 
‘afgezwaaid’ als schipper en gids bij de Stichting 
Praamvaren Leeuwarden. Twaalf prachtig jaren, 
waarin we met een flinke club enthousiaste 
collega’s tienduizenden mensen hebben 
rondgevaren en Leeuwarden mee op de kaart 
hebben gezet. Als Stadsgids bij het Historisch 
Centrum Leeuwarden leid ik groepen 
belangstellenden rond in onze mooie stad; 
daarnaast verzorg ik veel lezingen, onder andere 
over oud-Leeuwarden. Dat gebeurt voor 
bejaardenhuizen, instellingen, verenigingen en 
andere belangstellenden.
In Jaap's Hoekje neem ik u mee naar een bekend 
plekje, een minder bekend plekje of zelfs een 
compleet verdwenen plekje in Leeuwarden. Ik 
hoop dat u punten van herkenning ontdekt en 
ervan zult genieten.

TORENSTRAAT 
Deze foto van de Torenstraat werd genomen vanaf 
de Nieuwestad in de richting van de Oldehove. Met 
de bouw van de toren werd begonnen in 1529. Het 
was de bedoeling dat het een kerktoren zou worden 
van meer dan honderd meter hoog. Deze zou van 
verre te zien zijn en het uithangbord moeten 
worden van de grote kathedraal, die aan de 
oostkant van de toren geprojecteerd was. De oude 
Sint Vituskerk op het Oldehoofsterkerkhof zou 
daarna dan afgebroken kunnen worden. We weten 
allemaal dat het met de bouw niet goed is 
afgelopen. De toren begon tijdens de bouw al te 
verzakken en bereikte slechts een hoogte van 
veertig meer. Om van de kerk maar te zwijgen!
De Torenstraat-van-toen geeft een beeld van een 
bedrijvig straatje, er woonden onder andere een 
paardenslager, een los-werkman, een smid-
bankwerker, een prostituee en een timmerman, er 
stonden wat gammele pakhuisjes en Auke 
Rauwerda was er toen al een 'winkelier in klompen 
en schoonmaakartikelen'. De linkerkant van de Ook een mooi hoekje van Leeuwarden. 

straat is vandaag-de-dag nog redelijk herkenbaar. 
De Rauwerda-panden blijven, na de ombouw tot 
appartementen, eenzelfde uitstraling houden. De 
schilderachtige, maar ook armoedige, rechterkant is 
in de jaren ’70 langzaam maar zeker volledig 
verdwenen.
Eerst werd daar nieuwbouw voor het computer-
centrum van AEGON gerealiseerd. Eind jaren ’80 
ruilde de verzekeraar het Burmaniahuis-complex in 
voor het Oude Veemarktterrein om er een nieuw en 
groter kantoor te bewerkstelligen: Leeuwenborg. De 
gemeente maakte voor de historische grond rond 
het Burmaniahuis plannen voor een nieuw 
Stadskantoor (nu Gemeentehuis). De oude stins van 
de Burmania’s werd hierbij gespaard en 
‘ingekapseld’ in de nieuwbouw, maar alle andere 
AEGON-gebouwen gingen ervoor tegen de vlakte.

Jaap de Groot 
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HOEK
Een deel van de Leeuwarder binnenstad waar we 
vaak achteloos doorheen wandelen of dat we zelfs 
links laten liggen wordt omsloten door Voorstreek, 
Tuinen, Nieuwekade en Hoeksterpad. Dit gebied 
stond vroeger bekend als het buurschap Hoek. En 
dan gaat er bij de rechtgeaarde Liwwadders een 
lampje branden, want die zullen ‘Hoek’ in 
straatnamen als Hoekstersingel, Hoeksterachterom, 
Hoeksterkerkhof, Hoeksterstraat, Hoeksterplein en 
Hoeksterend herkennen. Zelfs in de naam van het 
inmiddels niet meer als verzorgingshuis 
functionerende ‘Het Nieuwe Hoek’ zit die 
verwijzing.

Het buurschap Hoek 
werd ooit 
gedomineerd door 
één van de rijkste en 
meest invloedrijke 
families van 
Leeuwarden, de 
familie Van 
Cammingha. Deze 
familie woonde aan 
de Voorstreek in het 
Amelandhuis, een 
adellijke woning met 
een grote lap grond 

daaromheen. Omdat dat gebied nogal afgelegen lag 
ten opzichte van de terpen waarop Leeuwarden 
ontstond, werd er al snel de naam Hoek aan 
verbonden. In 1435 werd het buurschap Hoek 
samengevoegd met de terpen Oldehove en 
Nijehove-Noord en Nijehove-Zuid en dat werd het 
begin van de stad die we nu Leeuwarden noemen. 
In datzelfde jaar kreeg Leeuwarden ook nog eens 
stadsrechten.

Maar nu nog even terug maar het Ameland-
huis. Het is niet meer dan logisch dat deze 
naam te maken heeft met het eiland 
Ameland. Dat prachtige eiland behoorde in 
de zeventiende eeuw ook tot de vele 

bezittingen van 
de Van 
Cammingha's. Het 
was in die kringen 
gebruikelijk dat 
de families zich in 
de zomer 
terugtrokken op 
hun buiten-
verblijven en 
winterdag de stad opzochten. Wanneer ze dus 's 
winters aan de Voorstreek verbleven deed de naam 
van hun huis hen denken aan hun zomerverblijf.

De Van Cammingha’s hadden meer grote adellijke 
woonhuizen in en om Leeuwarden. Zo konden we 
onlangs nog meekijken bij de opgravingen in de 
buurt van het Cambuursterpad en Kalverstraat. Bij 
afbraak van de oude woningen stuitte men op 
muren van de oorspronkelijke Camminghastins die 
hier eertijds stond. Maar…. dat was toen nog een 
bouwsel op een koude, kille en wijde vlakte, waarbij 
de stins alleen bereikbaar was langs een onverhard 
pad; dat pad van toen heet nu de Camminghastraat. 
En zo zie je maar weer dat ook deze naam te 
verbinden valt met zaken uit het verleden. 

In de volgende LosVast ga ik met u een ommetje 
maken door het buurschap Hoek, want daar heeft 
zich in het verleden heel wat afgespeeld.

Jaap de Groot 

Voorstreek, Amelandshuis 1973

Voorstreek,  
Amelandshuis 1865 
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Afscheid Jeanne
Jeanne van Barneveld was voorzitter van de activiteitencommissie van LOS

Een nieuwe voorzitter, we waren blij dat je bij onze commissie wilde komen.
En je hebt toen meteen een aantal taken op je genomen.
Vergaderingen en middagen openen en sluiten
en je gaf iedereen de gelegenheid om zich te kunnen uiten.
Afspraken maken, stukjes schrijven
We hoopten, dat je heel lang zou willen blijven.
En we waren zeer zeker erg verrast
toen de omstandigheden zich hadden aangepast.
waardoor er een verhuizing op stapel staat
en je Leeuwarden binnenkort verlaten gaat.
Je bent absoluut een sympathiek persoon
dus heel veel dank is hierbij jouw loon.

We willen je bedanken dat je onze voorzitter wilde zijn. Je hebt je met hart en ziel ingezet voor de 
activiteiten. Bedankt voor je inzet, betrokkenheid en voor de prettige samenwerking.
We wensen jou en Guus succes en geniet van de mooie woonomgeving.
Froukje, Rika, Tiny, Grietje, Afke, Willem, Marja

Aan de voorkant van 
de LosVast van 
februari 2021 stond 
een foto van het 
reizende kunstwerk 
“Ode aan het varken” 
van Jantien Mook in 
samenwerking met 
Dirk-Jan Schrander. 
Deze foto was 
ingezonden door Jan 
Bekkema en niet 
door Jan Bekker, 
zoals onder de foto 
per abuis stond 
vermeld.
Het reizende kunst-

werk was van 1 december 2020 t/m 31 januari 2021 
geplaatst op de Lange Pijp in de binnenstad. “Ode 
aan het Varken” is een sculptuur van een varken dat 
met drie poten in de lucht naar de vrijheid springt. 
Het is 5x4x7 meter en weegt 2500 kg en kan uit 
elkaar worden gehaald.
Het is gefinancierd door de dierenbescherming en 
‘De rechten van het dier’.

“Met dit werk wil ik de schoonheid en de kracht van 
dieren tonen. Ik hoop dat mensen zich 
vereenzelvigen met het dier en niet wegkijken in 
een tijd van bio-industrie. Het varken verbeeldt de 
vreugde, de vrijheid en de levensenergie waar elk 
levend wezen behoefte aan heeft”, aldus Mook.

Op 8 oktober 2019 werd het varken tentoongesteld 
in Brussel tegenover de Europese Commissie om de 
1,5 miljoen handtekeningen te vieren voor een 
beter leven voor dieren in de Europese veehouder. 
Afgelopen twee jaar reisde het blije varken door 
heel Nederland, België en het is net terug uit 
Hamburg.

Foto: Website Ode to the WildernessFoto: Jan Bekkema

Ode aan het varken 



7

Een stukje herinnering aan ‘Bonnehos’
Onlangs zijn enkele van de weinig overgebleven 
bomen aan de Valkstraat gekapt. Ze stonden 
oorspronkelijk op het terrein van de oude Sint 
Bonifatius Hospitaal, in de volksmond ‘Bonnehos’ 
genoemd. Op dit terrein is het Sint Bonifatius Park 
verrezen met mooie woningen. Deze bomen waren 
ziek en dan worden ze een gevaar voor de 
omgeving.

Wie weet hoeveel mensen vanuit hun ziekenhuis-
kamer voor het raam hebben gestaan om naar die 
bomen te kijken. Ook ik was ooit een van hen die in 
het vroege voorjaar stond te kijken naar die grote 
bomen waaraan de eerste blaadjes verschenen. Dat 
eerste vleugje groen. Een nieuwe lente met nieuwe 
perspectieven en bovendien; gezondheid.
Zo hebben patiënten allemaal wel een herinnering 
aan die kanjers. Zouden die bomen ook aan al die 

patiënten gedacht hebben en ze beterschap of 
sterkte gewenst hebben ? Dat zullen we nooit 
weten.

Stadshout Leeuwarden, opgericht in 2019 door 
Ithran de la Rie wilde de bomen niet laten 
versnipperen, maar een nieuwe functie geven. ‘We 
importeren hout uit de hele wereld en onze eigen 
bomen worden versnipperd’ aldus Ithran en partner 
Danita Vellinga.

Nu het hospitaal er niet meer is kan van het hout 
tastbare herinneringen gemaakt worden.
Maar er komt heel wat bij kijken bij de trans-
formatie van boomstam tot houtproduct.
Transporteren, zagen, en half jaar aan de buiten-
lucht drogen en bij een circulaire drogerij worden 
nagedroogd tot het juiste vochtpercentage. Pas dan 
kan het bij Stadshout Leeuwarden worden verwerkt 
tot producten.
Zo zie je maar dat je een hoop geduld moet hebben, 
maar desondanks is het de moeite waard als je dan 
uiteindelijk het product ziet.

Meer informatie over het hout van het Sint 
Bonifatius Park staat op de website
van Stadshout Leeuwarden.
www.stadshoutleeuwarden.nl

Waarschuwing:

Dit bericht is binnengekomen bij onze ombudsman Wyb Feddema 
doordat twee LOS-leden dit met hem besproken hebben. Twee dames 
waren zeer onthutst en hebben deze folder bij Wyb in de bus gedaan 
met het verzoek om in de LosVast een waarschuwing te plaatsen zodat 
de burgers niet op het verkeerde been worden gezet. 

Er wordt o.a. in Bilgaard een folder verspreid waarin te lezen valt dat 
het gebruik van een mondkapje wordt afgeraden, en waar de naam 
van Jaap van Dissel als schrijver wordt genoemd.
Deze folder is misleidend en niet juist!
Het niet dragen van een mondkapje op de afgesproken plaatsen is wel 
strafbaar. 

Misleidende Folder. Dit is niet juist!
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Dean Nicholson: ‘Nala’s wereld’.
Een paperback uitgave (is 4 febr. verschenen) van Uitgeverij de Boekerij 
en kost € 20,-

Vanaf het moment dat hij in Bosnië een kitten van een paar weken oud uit een greppel 
redde, nam het leven van de Schotse Dean Nicholson (32) een andere wending. 
Sindsdien zijn poes Nala en hij onafscheidelijk en fietsen ze samen de wereld over. 
Momenteel dus vanwege corona even niet en heeft hij alle tijd om met Nala te spelen.
Samen zijn ze op Santorini geweest en een Amerikaanse dierenwebsite had een 
filmpje over hen gemaakt. Binnen een paar dagen hadden 5 miljoen mensen het 
filmpje op Instagram bekeken. Nala is wereldberoemd. Ze kreeg cadeautjes en er werd 
zoveel gedoneerd dat het gebruikt wordt voor dierenwelzijn.

Misschien kent U wel de boeken over ‘Bob de straatkat’ van de Engelse straatmuzikant
James Bowen. Bent u een liefhebber van katten dan is ‘Nala’s wereld’ zeker iets voor U. 

Mardjan Seighali: ‘Tot op de dag’.
Een uitgave van Ambo Anthos en kost € 21,--

Mardjan Seighali (57) ontvluchtte Iran voor het gewelddadige regime van Khomeini. 
Haar droom, leven in vrijheid, heeft ze in Nederland meegemaakt. Ze bekleedt nu 
diverse bestuursfuncties op het gebied van humanitaire hulp en mensenrechten. Daar 
heeft ze keihard voor moeten werken.
In Iran belandde ze op haar 17e in de cel vanwege haar verzet tegen ayatollah Khomeini 
en na 1½ jaar kregen haar ouders haar vrij. Ze moest trouwen, kreeg een studieverbod, 
mocht niet werken of anderszins deelnemen aan het openbare leven en moest zich 
wekelijks melden bij het politiebureau.
Omwille van haar ouders die vooruit wilden in het leven was er geen ruimte voor het 

verhaal van Mardjan. Maar na veertig jaar is er dan haar boek over haar moeilijke tijd in Iran.

Lezenswaardig

Er is een nieuwe datum voor de Fiets- en 
Wandelbeurs en E-bike Xperience.
Het evenement in de Jaarbeurs Utrecht staat nu 
gepland voor vrijdag 7 en zaterdag 8 mei.

Aanvankelijk stond het gepland voor 19 en 20 
februari, maar dat komt vanwege de corona-
maatregelen te vroeg. De organisatoren verwachten 
dat het vakantieseizoen voor 2021 toch later op 
gang komt, dus is het voorjaar een goed alternatief.
Naast grote professionele aanbieders is er op de 
beurs ook volop ruimte voor kleine particuliere 
reisorganisaties, waar bezoekers terecht kunnen 
voor een persoonlijk gesprek met ervarings-
deskundigen.

Omdat men niet vooruit kan kijken in hoeverre de 
coronamaatregelen tegen die tijd zijn is het aan te 
raden de website in de gaten te houden.

www.fietsenwandelbeurs.com 

Fiets- en wandelbeurs naar mei
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Ingrediënten:

* 2 rollen Oreo’s ( 28 stuks)
* 1 pakje MonChou ( 100 gram)
* 350 gram melk of pure chocolade
* Sprinkels of extra stukjes Oreo

Extra nodig: keukenmachine

Bereidingswijze: 

* Doe de Oreo’s in een keukenmachine en maal 
tot fijne kruimels

* Voeg de MonChou toe en mix nog even door tot 
er een soort deeg ontstaat.

* Was je handen goed en kneed het deeg tot een 
stevige bal.

* Verdeel de bal in 16 gelijke stukken en draai hier 
kleine balletjes van.

* Zet de balletjes 30 min. in de koelkast of 15 min. 
in de vriezer.

* Smelt 2/3 deel van de chocolade au-bain-marie 
(in een schaal boen een pannetje water) 

 Als het bijna helemaal gesmolten is, haal je de 
kom van de pan en voeg je de rest van de 
chocolade toe. Blijf rustig roeren tot alles 
gesmolten is.

* Haal een paar balletjes uit de koelkast of 
vriezer. Dip er een in de chocolade en haal hem 
eruit met een vork.

* Leg het in chocolade gedipte balletje op een vel 
bakpapier en strooi er meteen wat sprinkels (of 
Oreo kruim) over.

* Doe dat met alle balletjes en laat de chocolade 
helemaal uitharden.

In een trommel in de koelkast blijven ze 
een week houdbaar.

Recept van de maand (Laura’s Bakery) 

Deze keer gaan we weer iets bakken. Het leuke van dit recept is dat U het ook met uw (eventuele) 
kleinkinderen kunt maken. Maar samen kunt U er natuurlijk ook van genieten.

OREO-TRUFFELS (16 stuks)

Lekker bij een kop Winterkoffie! Hoe u deze 
maakt? Hier is het recept!

Voor 2 mokken:

Roer 200 ml. warme chocolademelk, 2 kopjes 
versgezette koffie, 2 tl. speculaaskruiden en een 
snufje gemalen nootmuskaat door elkaar. Verdeel 
het over twee mokken. Lepel hierover 200 ml. 
volle, opgeschuimde melk. Garneer met wat 
chocoladeschaafsel of een snuf kaneel.

Tip: Voeg op het laatst nog een scheutje 
bruine rum toe. Hmm..

Ik wens U een smakelijke mok winterkoffie 
met een Oreo balletje erbij!
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Even terugblikken

De eerste twee maanden zitten er bijna op en die 
zijn niet bepaald geruisloos voorbij gegaan.
Zowel in binnen- en buitenland.
In januari keken we vol afschuw naar de beelden op 
tv van de bestorming van het Capitol in Washington. 
Trump had zijn aanhangers eerder opgeroepen die 
dag te demonstreren tegen de ‘frauduleuze’ uitslag.
 
Als je niet beter wist zou je denken dat het 
filmopnames waren. Niks was minder waar en de 
beelden gingen de hele wereld over. Zoveel woede 
om het feit dat hun president de verkiezingen 
verloren had.
Enfin president Joe Biden is geïnstalleerd en een 
eerste vrouwelijke vicepresident. De mooie donkere 
Kamala Harris. Nu maar zorgen dat ze het land weer 
in het gareel krijgen.

15 januari viel kabinet Rutte III vanwege de 
toeslagenaffaire. Duizenden gezinnen die jarenlang 
als fraudeurs werden bestempeld en ondanks vele 
protesten geen poot aan de grond kregen, laat staan 
enig uitleg. Velen kwamen diep in de schulden te 
zitten en verloren huis en haard.

In januari werd dan ook eindelijk gestart met het 
vaccineren tegen het coronavirus en de eerste prik 
werd door talrijke camera’s vastgelegd. Helemaal 
onder aan de lijst (we lieten alleen Bulgarije achter 
ons) bungelde Nederland als één van de laatste 
landen dat was begonnen met prikken. In het begin 
ging het wat rommelig, een hap-snap beleid en 
welke groep het eerst aan de beurt was.
Eerst de ouderen of toch mensen in de zorg of 
toch…? Een ieder denkt er anders over, van mij 
mogen de jongere en die nog moeten werken 
vooraan in de rij gaan staan, dan kunnen zij ons niet
meer besmetten…..Maar ja, wie ben ik… 
Toen kwam ook nog een bericht dat AstraZeneca 
slechts een derde gedeelte van hun vaccin kon 
leveren. Zo zie je maar weer dat nieuwe dingen 
geleerd moeten worden.
Intussen hebben al (ook veel ouderen) hun eerste 
prik gehad en wachten op de tweede zodat ze 
immuun zijn voor het Covid-19 virus. 

Maar men moet ook wat andere varianten in de 
gaten houden, want het coronavirus muteert er op 
los.

Zo is er nog de Amerikaanse, de Braziliaanse, Britse, 
Japanse, Russische en Zuid-Afrikaanse variant. 
De Zuid-Afrikaanse en de Britse variant zijn 
besmettelijker dan de andere coronavarianten. 
Maar ze lijken vooralsnog niet méér 
gezondheidsschade aan te richten. Wel zouden ze 
voor een derde coronagolf kunnen zorgen.

Ook maakten we in januari kennis met de 
avondklok. Alleen degene die de oorlog hebben 
meegemaakt weten precies wat dat inhield en men 
hield zich dan ook strikt aan de regels. 
Voor (veelal) de jeugd was dat een hard gelag en ze 
voelden zich nog meer beknot in vrijheid.

Bovendien zijn de scholen nog steeds gesloten en er 
kon niet gesport worden. Vol afschuw zagen we de 
beelden van de rellen en complete plunderingen 
van een aantal zaken. Dit had toch niets meer met 
protest of boosheid te maken! Dan ben je echt 
doorgedraaid.
“Denk bij alles wat je doet, vinden pa en ma dit ook 
goed…”

Al met al een gedenkwaardige januarimaand.
Graag neem ik ook nog een paar dagen van februari 
mee omdat die ook heel bijzonder begon.
Op 5 februari werd aangekondigd dat ‘Koning 
Winter eraan komt’…Eerst zien en dan geloven 
zullen velen gedacht hebben, de weermannen en 
-vrouwen zitten er wel vaker een beetje naast.
Nou we hebben het geweten! Werd het zuiden 
zondagmorgen wakker in een witte wereld, in het 
noorden kregen we s‘middags de volle laag met een 
snijdende oostenwind. Kinderen en ook de ouders 
genoten van de sneeuwpret. 
Sleeën werden van zolder gehaald en schaatsen 
werden geslepen. Inmiddels is al een run ontstaan 
op schaatsen en ook sneeuwgripzolen en 
snowboots zijn populair.
En waar gaat het dan al gauw over als de vorst gaat 
aanhouden? Juist, de Elfstedentocht. Helaas, in 
november heeft de voorzitter van de Ver. De 
Friesche Elfsteden al verklaard dat de tocht 
vanwege corona uitgesloten zou zijn. 
Het is 4 januari alweer 24 jaar geleden dat de 
laatste Elfstedentocht werd geschaatst.
Zou zonder corona de volgende tocht misschien 
binnenkort zijn geweest.…?Hoe dan ook de 
komende dagen volop sneeuw- en ijspret en dat nu 
net de scholen weer gaan beginnen……
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Registreren voor een 
coronatest
Iedereen die een coronatest wil laten doen komt in 
een bestand samen met alle privacygegevens zoals 
het BSN. Het dat is wel het laatste wat we uit 
handen willen geven; ons BSN.

Hoe vaak wordt er niet voor gewaarschuwd 
wanneer men bv bij het inchecken bij een hotel uw 
paspoort moet geven voor een kopie om vooral het 
BSN af te schermen. 
Maar hoe kan het dan dat er onlangs na het 
vaccineren een hoop gegevens ‘op straat lagen’? 
En wat is daarmee gedaan? Zijn die in vreemde 
handen gekomen? Men is daar (de GGD ?) duidelijk 
slordig mee omgegaan.
Het enige wat je wilt is niet je BSN te vermelden of 
uit handen te geven en dat ook gevaccineerd moet 
worden zonder die gegevens. Het enige wat je wilt 
is de uitslag van de test.

Dus gewoon volhouden dat je je BSN niet uit 
handen geeft wanneer je een afspraak maakt. 
Het gaat niemand iets aan en zeker de overheid 
niet.

LOS heeft een eigen Facebookpagina: 
www.facebook.com/los.leeuwarden.3
Neem ’s een kijkje!

Rijbewijs langer geldig

Het CBR gaat de geldigheid van rijbewijzen en 
uitslagen van examens verlengen. Door de 
lockdown kunnen veel mensen niet op tijd voldoen 
aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs, of 
verloopt de geldigheid van examens/certificaten. 
Het gaat om rijbewijzen die zijn verlopen in de 
periode vanaf 1 december 2020. Daarbij hoort ook 
het verplichte bewijs voor beroepschauffeurs uit de 
EU en beroepschauffeurs die in de EU werken.
De regeling moet binnen enkele weken ingaan. Tot 
dan zullen handhavers en verzekeraars coulant 
omgaan met verlopen rijbewijzen, aldus het CBR.

Ook worden de uitslagen van het theorie-examen, 
het motorexamen voertuigenbeheersing en de 
deelcertificaten voor vakbekwaamheid verlengd.

Hartklep vervangen in 
kloppend hart
Goed nieuws voor hartpatiënten die binnenkort een 
nieuwe mitralisklep nodig hebben, maar ook grote 
kans lopen een operatie niet goed te doorstaan. In 
het universiteitsziekenhuis van Maastricht 
implanteren nu hartchirurg en cardioloog samen de 
kunstmatige hartklep in het kloppend hart.

De hartchirurg maakt een sneetje in de borstkas, 
waarna hij een katheterslangetje via een kleine 
opening nabij de punt van het hart in de 
linkerhartkamer brengt. De cardioloog stuurt de 
chirurg met behulp van echobeelden naar de plaats 
van de lekkende klep. Via de katheter wordt de 
kunstklep ingebracht die in de oude mitralisklep 
valt, de lek afdicht en de functie van de 
oorspronkelijke klep overneemt.

De mitralisklep is één van de vier kleppen in het 
hart. De kleppen zorgen ervoor dat het bloed de 
juiste kant op stroomt tijdens het samenknijpen en 
weer ontspannen van het hart. Als zo’n klep niet 
meer goed afsluit en gaat lekken, ontstaan klachten 
als kortademigheid, vermoeidheid en 
hartkloppingen.
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In de rumoerige jaren ’30 van de vorige eeuw werd 
door de provinciale bestuurders van Nederland 
met argusogen gekeken naar buitenlandse 
oorlogen – in Spanje, in Ethiopië en mogelijk 
binnen niet al te lange tijd ook in Nederland - 
waarbij op grote schaal gebruik werd gemaakt van 
vliegtuigaanvallen die grote schade aanrichten.

Men was, op provinciaal niveau, oprecht bezorgd 
over de veiligheid van de zich in de provincie 
bevindende vitale bedrijven en instellingen. De 
commissarissen der Koningin hadden zich, middels 
een brief, tot de centrale regering gewend met het 
verzoek tot aanwijzing van personeel en materieel 
voor de beveiliging van deze objecten.
De regering, buitengewoon actief als anderen het 
werk deden, vond dit een uitstekend 
idee maar stelde daarvoor geen gelden 
beschikbaar en gaf in overweging daar 
zelf maar zorg voor te dragen.
Zo gebeurde het dat, op landelijk 
niveau, grote bedrijven, gemeentelijke- 
en provinciale instellingen, “spontaan” 
gelden beschikbaar stelden voor de 
aankoop en onderhoud van een aantal 
luchtdoelkanonnen en zorg zouden 
dragen voor de oefening van het 
vrijwillig personeel. De werkelijkheid 
was natuurlijk anders.

Voor Friesland begon het zo. De 
directeur van de Coöp. Condensfabriek 
Friesland mr. Sietze Hepkema, werd op 
een zaterdagmiddag in januari 1939 in 
audiëntie ontvangen door de 
Commissaris der Koningin in Friesland 
Mr. P.A.V. baron Harinxma thoe 
Slooten.
Deze vertelde hem dat de regering de 
mogelijkheid had geopend om 
industrieën en instellingen zelf 
maatregelen te laten nemen voor de 
bescherming tegen luchtaanvallen 
door de opstelling van lucht-
afweergeschut en het laten opleiden 
en oefenen van vrijwillig personeel, 
uiteraard inclusief de kosten hiervoor. 
De bedienende manschappen, met 
uitzondering van de leidinggevenden, 

Gesubsidieerd luchtdoelgeschut

zouden uit het bestaande personeelsbestand 
moeten komen!
De commissaris stelde voor dat de industrie aan het 
kanaal ten oosten van Leeuwarden, dus de Prov. 
Elektrische Centrale, de firma Koopmans en de 
Condensfabriek van deze gelegenheid gebruik 
zouden maken een dergelijke luchtafweer te 
organiseren en in te richten. De provincie zou het 
leeuwendeel van de kosten dragen! 
Hepkema was not amused. Hij gaf aan dat hij er 
nogal sceptisch tegenover stond in verband met het 
uiteindelijke effect in geval van oorlog en voegde er 
aan toe dat het meer een stemming of gevoel was 
dan dat hij, op grond van kennis of studie, kon 
beoordelen. Ook meende hij dat zijn personeel niet 
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stond te trappelen om hier aan mee te doen.
De commissaris was het daar nadrukkelijk niet mee 
eens en wees hem daarbij op zijn verantwoordelijk-
heid tegenover zijn leden en ook tegenover de 
gemeenschap in het algemeen. De commissaris had 
zich tevoren ingedekt door adviezen te vragen aan 
de commandant van de Nederlandse lucht-
verdediging en andere specialisten.
Hij liep ook ruim voor de muziek uit: er waren al 
twee plannen op papier gezet, een groot plan kostte 
128.000 gulden en een klein 64.000 gulden (resp. 
€ 56.800,-- en 28.400,--). Ook was er alvast een 
berekening gemaakt, op basis van de verzekerde 
waarde van een bedrijf, over het bedrag dat de 
diverse ondernemingen1 zouden moeten bijdragen. 
Een en ander moest binnen 14 dagen zijn beslag 
krijgen. De commissaris voegde er nog aan toe dat 
hij er op vertrouwde een bevestigend antwoord te 
mogen ontvangen!

Wat nu volgde is een klucht in meerdere bedrijven. 
Hepkema zag de bui al hangen en zei in de 
bestuursvergadering dat de fabriek in principe niet 
afwijzend zou moeten staan voor een zekere 
bijdrage in de kosten, maar dat de opstelling van 
afweergeschut op de fabrieksterreinen of 
gebouwen en medewerking aan de bediening 
afgewezen moest worden.
De meeste bestuursleden waren faliekant tegen en 
er werden allerlei beschuldigingen richting overheid 
geuit (de gemeente Leeuwarden stond destijds 
onder curatele van het Rijk) Uiteindelijk werd 
besloten de commissaris te laten weten dat een 
bijdrage in deze wordt afgewezen. Hepkema was het 
hier niet mee eens en wilde de kool en de geit 
sparen. Uiteindelijk, na zware druk van de 
commissaris die chantage niet schuwde, werd toch 
besloten een bijdrage te leveren. Het bedrag van de 
bijdrage van de Condensfabriek werd gesteld op 
16.283 gulden ( € 7240,--).
Van deze en alle andere bijdragen werden een 
drietal Oerlikon2 luchtdoelkanonnen aangeschaft en 
de opleiding betaald voor ca. 45 man bedienings-
personeel die, na enig aandringen, vanuit de 
bedrijven beschikbaar kwamen. Een en ander werd 
ingedeeld bij het in februari 1939 opgerichte 
Vrijwillig Landstormkorps Luchtafweerdienst. Het 
personeel en het materieel kwam eerst bij daad-
werkelijke oorlog onder de wapenen, waarbij 
defensie de lasten en de baten overnam. Tevens 
werd overeengekomen dat de afdeling zo lang 

mogelijk zou blijven waar zij was opgericht.
De bezetting, bestaande uit twee pelotons met drie 
luchtafweerkanonnen, stond opgesteld op de hoek 
Noordvliet-Poppeweg3 en heeft op 10 mei 1940, in 
alle vroegte, een Duits vliegtuig afgeschoten. Nadien 
bleven luchtaanvallen uit en omdat er geen verdere 
orders kwamen zijn zij rond 12.00 uur afgereden 
naar Wormerveer waar de korpscommandant 
zetelde.
Deze zond hen op 11 mei naar het hulpvliegveld in 
de Wieringermeer en in de nacht van 12 op 13 mei 
naar de Stelling bij het Kornwerderzand – het 
huidige Kazemattenmuseum - waar zij onmiddellijk 
in stelling kwamen en daar de volgende dag vier 
Duitse vliegtuigen hebben afgeschoten. De 
bediening vertoonde, zoals in de na-oorlogse 
onderzoekscommissie werd vermeld, grote 
onverschrokkenheid door niet te wijken voor 
vijandelijk vuur. 

Bij de overgave van de Stelling bij het Kornwerder-
zand werden ook zij betrokken en het volledig 
Vrijwillig Landstormkorps Luchtafweerdienst, waar 
zij deel van uit maakten, werd op 1 september 
1940, op last van de Duitse bezetter, opgeheven.

Sjouke Elgersma

(1) Coöp. Condensfabriek “Friesland”; N.V. Koopman’s 
Meelfabrieken; N,V. Lijempf; Friesche Coöp. 
Zuivelexportvereniging; Leeuwarder Papierwarenfabriek; 
Coöp. Vereeninging tot Aankoop en Bewerking van 
Landbouwbenoodigdheden voor Friesland; Hero de Vries; 
Benninga’s Friesche Margarinefabrieken; Verkoopkantoor 
van Kon. Shellproducten N.V.; Bataafsche Inportmij.; The 
Texas Compagny: Friesche Kunstmesthandel; Gem. 
Abattoir; N.V. Alg. Confectiehandel C&A Brenninkmeyer; 
Vroom en Dreesman’s Leeuwarder Manefacturenhandel; 
Coöp. Stremsel- en Kleurenfabriek en N.V. Electro 
Blikfabriek;

(2) het betreft hier het lichte luchtdoelkanon van de Zwitserse 
Werkzeug Maschinenfabrik Oerlikon-Burthe AG, kaliber 20 
mm., met houders van 12 patronen en een vuurvolume 
van 200 schoten per minuut;

(3) globaal op 53º12’04”N en 5º49’22”O; tegenover de winkel 
van Leen Bakker op de Centrale; (zie situatiekaart uit 
1942)
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George Kooymans

Vrijdagmorgen vroeg in de ochtend las ik dit in de 
Leeuwarder Courant: George Kooymans van de 
Earring ernstig ziek. Direct gingen mijn gedachten 
terug naar mijn tienerjaren. In 1968 was ik 12 jaar 
oud toen ik het voor het eerst een single van de 
Earring hoorde. De naam was overigens toen 
Golden Earrings . De foto met o.a. één knappe man 
sprong er uit: dat was George Kooymans. Direct 
was deze puber smoorverliefd. 

Zodra ik mijn zakgeld kreeg en mijn verdiende geld 
als oppas in de avonduren had verdiend toog ik 1x 
in de maand naar de sigarenboer om het 
muziekblad “Muziek Express” te kopen. (Ik ging dan 
ook vaak al dagen eerder om te kijken of het blad al 
aanwezig was)

Stond er een artikel in over George: direct kopen en 
alles uitknippen en in een door mij gekocht 
fotoalbum plakken. Waren het ook nog hele mooie 
in kleur dan werden die natuurlijk op mijn slaap-
kamer neergehangen. Ook was er altijd een foto van 
George in mijn portemonnee aanwezig.
Singles had ik niet want we hadden geen pick-up 
thuis. Dus moest ik ook die nog kopen van mijn 
zakgeld. Alles moest wel van mijn zakgeld dus moest 
er nog een weekendbaantje bij. Voor mij in de 
horeca bij het Theehuis in Grou als afwasser in de 
avonduren en weekends.

Maar na een lange poos zag ik in de krant een 
advertentie van de KIM in Leeuwarden met een 
mooie pick-up. Met mijn vader vertrok ik met een 
plastic-zak vol munten (lees dubbeltjes, kwartjes en 
guldens) zo trots als een pauw  (mijn ouders hadden 
geen auto) in de trein van Grou naar Leeuwarden 
om deze te kopen.

Maar wat gebeurde er thuis: de pick-up moest 
verbonden worden aan een oude radio die mijn 
ouders niet hadden. Dikke tranen want nu had ik 
nog niks. Ik had overigens ook maar 1 single!!
Na enkele dagen lukte het  mijn vader om een oude 
radio op te kop te tikken en kon ik plaatjes gaan 
draaien. Nu weer terug naar Leeuwarden om singles 
te kopen. De opbrengst: 3 singles en één (dubbel) 
elpee van de Golden Earrings!!!  Ik moet er nu niet 
aan denken om dit de hele dag  hetzelfde te moeten 
horen maar ja….  Iets anders was er overigens bij 

ons thuis ook niet en had ik dat  denk ik ook niet 
willen horen!

Ook schroomde ik niet om die zomer op Tienertoer 
te gaan naar Den Haag.  Als fan wist je natuurlijk wel 
waar je helden woonden dus ging je “gewoon” een 
kijkje nemen in de Hulshorststraat (George 
Kooymans) en Terletstraat (ouderlijk huis Rinus 
Gerritsen) . Dat ze er zelf niet meer woonden was 
niet erg. Ze hadden er toch gewoond!! 
Dat er altijd meer meisjes stonden zag je natuurlijk 
niet . Jij alleen was belangrijk. 
Dat Rinus Gerritsen in Voorburg (Parkweg 336) 
 woonde wist ik natuurlijk ook wel dus daar ging ik 
dan ook nog wel even naar toe.
Een tienertoer duurde vroeger 8 dagen waarvan ik 7 
dagen in Den Haag doorbracht. Ik ging natuurlijk wel 
elke dag naar huis. Omdat ik nog nooit in 
Amsterdam was geweest ging ik daar de laatste dag 
maar heen. En later tegen iedereen maar vertellen 
dat ik George echt had gezien….  Natuurlijk was het 
dat niet waar. Maar ja dat kon je toch niet zeggen…. 
Alles dus voor niets.

Rest mij nog wel te vertellen dat ik praktisch alle 
elpees heb en heel veel optredens in Nederland heb 
meegemaakt. De eerste was in Sneek in 1974. Met 
de mobylette van mijn moeder van Grou via Irnsum 
naar Sneek. Wat een avontuur. Voor mij is dit 
overigens nog steeds onvergetelijk.

Helaas is  nu aan het tijdperk Golden Earring  door 
de nare ziekte ALS van George Kooymans een einde 
gekomen. 

Klaasje Jonker
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Hallo wandelvrienden,

Helaas is het al een tijd geleden dat we samen 
wandelden met de wandelgroep op dinsdagen, 
maar heel veel mensen hebben dat individueel 
opgepakt, het is een ware hype geworden door de 
pandemie.
Het is fijn, je bent buiten, geniet van de natuur, en 
soms ontdek je nieuwe stukjes van Leeuwarden en 
je krijgt de nodige beweging.

Afwisselend loop ik door Nylân of langs het Van 
Harinxmakanaal, dan weer door Aldlân, waar ik 
regelmatig verdwaal omdat ik op wandelpaadjes 
tussen de huizen en flats doorwandel en kom dan 
regelmatig weer op het zelfde punt terug waarvan ik 
vertrokken ben, ik heb dus duidelijk geen gevoel 
voor richting, maar gelukkig heb ik "Google maps" 
op mijn telefoon, dus thuis kom ik altijd.

Ook loop ik door de stad op zoek naar "miniatuur 
mensjes" maar heb ze (nog) niet allemaal kunnen 
vinden, maar wel heel leuk om te doen.

Soms pak ik de auto en rij naar Zwarte Haan of 
Wierum en loop daar een blokje over de zeedijk, 
met prachtige vergezichten. 
Zo kom ik de dagen een beetje door en hoop op 
betere tijden, wanneer het weer mag om samen er 
op uit te kunnen. 

Hou vol en blijf gezond! Hilly Wijnstra
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Fietsvrienden

Ondanks het feit dat er nu heel veel over de letter 
E wordt gesproken laten wij dit nu maar als 
nuchtere Friezen rusten en laten dat maar over aan 
de talkshows!!
Hilly en ik hebben wederom afgesproken om ook 
dit jaar weer de organisatie op zich te nemen voor 
het fietsen.

De bedoeling is om in april weer te beginnen. 
Natuurlijk weten we niet hoe het dan is met corona 
maar we hopen er het beste van. Is alles weer een 
beetje op orde en de horeca gaat weer open dan 
gaan wij ook weer van start. Net zoals vorig jaar 
weer op woensdag en op zaterdag.

In de afgelopen tijd hebben we verschillende leuke 
routes binnengekregen. Ook staan we in contact 
met de Fietsersbond.
Er is besloten om met maximaal 15 personen te 
gaan fietsen. Dit  geldt ook voor het aanmelden bij 
de horeca.
Eind maart of begin april komen wij met meer 
informatie in de LOS-VAST.
Wij hopen u dan in goede gezondheid weer te zien.

Hilly Wijnstra en Klaasje Jonker

Bewegen

Zoals ik in de vorige LOSVAST schreef doe ik al 
ongeveer 40 jaar ’s ochtends oefeningen om fit te 
blijven. Ik doe dat op mijn bed, dat is dan nog 
lekker warm en zacht aan de rug.

Ooit heeft een fysiotherapeut mij verteld dat deze 
oefeningen erg nuttig zijn om je lichaam, en je 
gewrichten, soepel te houden. Daar komt bij dat je 
door deze oefeningen te doen je lichaam in een 
bepaalde conditie houdt.
Ik ga in de komende maanden elke keer twee 
oefeningen, in de LOSVAST, beschrijven om er voor 
te zorgen dat het niet te snel gaat en daardoor te 
veel wordt.

Oefening 1
Doe de dekens naar het voeteneind en je 
hoofdkussen aan de kant. Je ligt nu met je hoofd op 
de matras. Rol nu, voorzichtig, met je hoofd naar 
links en daarna naar rechts.
In het begin zul je waarschijnlijk niet met je oor op 
de matras komen maar na een paar weken 
misschien wel. En als dat niet lukt is dat ook niet 
erg: het gaat om het bewegen.
Herhaal dit voorzichtig 20 keer.

Oefening 2 
Je ligt nog steeds op je rug.
Trek nu een voor een je knieën omhoog en laat 
daarbij je hielen over de matras slepen. Trek de 
knieën zover omhoog als mogelijk is zodat je hielen 
tegen de achterkant van je dijbeen komt maar ook 
hier niet forceren. Doe dit ook weer 20 keer.

Doe deze oefeningen 3- of 4 keer per week of nog 
beter iedere dag

In de volgende LOSVAST komen er weer 2 
oefeningen bij.
Veel plezier met het bewegen 
en probeer vol te houden.

Willem de Boer
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Als u de Wirdumerdijk uitwandelt in de richting 
van de Beurs, vindt u tussen de laatste winkels
(Amicitia en The Sting) een in het straatoppervlak 
een afwijkend gelegd patroon met stenen van een 
afwijkende kleur. Mocht u het niet weten, het 
symboliseert de fundamenten van de stadspoort – 
de Wirdumerpoort – die er ooit heeft gestaan.

Leeuwarden had in de late middeleeuwen drie 
stadspoorten. De Jelgerapoort, beneden aan de 
Pijlsteeg tussen het Sint Anthonygasthuis en het 
Natuurmuseum, de Lieve Vrouwenpoort in de 
Grote Kerkstraat ter hoogte van de St. 
Anthonystraat en de Sint Jacobspoort aan het einde 
van de Sint Jacobsstraat bij de huidige Tontjepijp. 
Die poorten gaven toegang tot de stad over de 
toenmalige stadsgracht. Van die stadsgracht is 
behalve de Voorstreek en het Naauw niets meer 
over.
Toen rond 1490 een nieuwe, veel bredere 
stadsgracht gegraven werd, vervielen die 
stadspoorten en kwamen er drie nieuwe voor in de 
plaats. De Hoeksterpoort aan het einde van de 
Voorstreek, de Lieve Vrouwenpoort aan het einde 
van de Nieuwestad en de Wirdumerpoort, aan het 
einde van de Wirdumerdijk. De poorten waren 
onderdeel van een nieuwe verdedigingswerken als 

wallen rondom de stad en rondelen, ronde 
ravelijnen (rondelen) die in de noordelijke gewesten 
‘dwingers’ werden genoemd. Reizigers die de stad 
wilden bezoeken bereikten het rondeel over een 
houten brug.
De Wirdumerpoort kwam gereed in 1494. Hoe die 
poort er precies heeft uitgezien, weten we niet; er 
zijn geen tekeningen of dergelijke van bewaard 
gebleven. Latere opgravingen deden blijken dat de 
frontbreedte zo’n 10 meter geweest moet zijn en 
dat de diepte (lengte) van de poort ruim 13 meter 
was. De dikte van de muren varieerde van 90 tot 
100 centimeter. 
De poort moest met de andere nieuwe 
verdedigingswerken al snel zijn waarde bewijzen. In 
1516 belegerde een troepenmacht van hertog Karel 
van Gelre de stad. Het beleg duurde tien weken 
waarbij de verdedigingswerken, ook de 
Wirdumerpoort, zware schade opliepen. De poort 
werd hersteld en verstrekt met een tweetal ronde, 
uit het water opgetrokken torens aan de buiten- (= 
zuid-) zijde. 
In 1546 onderging de poort een ingrijpende 
verandering. De ronde torens werden afgebroken en 
vervangen door sierlijke ‘hangende’ arkeltorens. Het 
waarom van die aanpassing is niet helemaal 
duidelijk. Wellicht dat de zware, ronde torens niet 
goed gefundeerd waren en verzakten. De hangende 
torens kregen hun fundering van het uit 1494 
stammende gebouw en dat was blijkbaar stevig 
genoeg.
De stadsverdedigingswerken werden in de jaren 90 
van de zestiende eeuw opnieuw onder handen 

genomen. De rondelen werden 
vervangen door driehoekige, of 
eigenlijk troffelvormige, ravelijnen 
waarmee men beter vuurlijnen kreeg 
voor de op de ravelijnen geplaatste 
kanonnen. Op de oostelijke punt van 
het ravelijn verrees in 1597 een z.g. 
buitenpoort, een soort voor-poort die 
een beetje deed denken aan de 
stinzenpoortjes die her en der in de 
provincie nog te vinden zijn. Die poort 
stond ongeveer ter hoogte van waar 
nu de Mercuriusfontein staat. 
Tenslotte bracht in de brug naar het 
ravelijn een dubbele klapburg (= 
ophaalbrug) aan. De toegang naar de 

Over een poort
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stad kon op die manier als het ware op drie 
manieren afgesloten worden: met de dubbele 
klapbrug, met de buitenpoort en met de 
binnenpoort.
Amper twintig jaar later volgde opnieuw een grote 
aanpassing. Boven over de 13 meter lange poort 
werd, in de lengterichting van de poort, een 
poortierswoning gebouwd. Het huis had twee 
verdiepingen en een zolder. De benedenverdieping 
bestond uit een voorkamer en een achterkamer 
met in elke van die twee een haard. In de 
voorkamer was de bedstee en een aantal kasten, de 
gootsteen – de keuken dus – was in de achterkamer. 
Hoe de bovenverdieping er heeft uitgezien, weten 
we niet. In tegenstelling tot de poort waarvan het 
front op het zuiden gericht was, had het huis de 
voorkant naar het noord, naar de stad. 
De Wirdumerpoort vanuit de stad gezien. Links de 
poort in de stadswal en daarboven de 
poortierswoning. Rechts daarvan de westelijke 
toren van de poort; de oostelijke toren is niet te 
zien.
In de loop van de volgende vonden nog enkele 
aanpassingen plaats. Westelijk van de 
Wirdumerpoort werd een brede waterpoort 
gebouwd en de buitenpoort kreeg een tweetal 
wachtruimtes. In het begin van de negentiende 
eeuw gingen stemmen op om de drie stadspoorten 
af te breken. Napoleon had laten zien dat de manier 
van oorlog voeren, waarbij steden bij langdurige 
belegeringen zich verschansten achter bolwerken 
en poorten, tot het verleden behoorde: legers 
trokken eenvoudigweg om steden heen en 
‘veroverden’ ze op die wijze. Ook het vervoer eiste 
betere voorzieningen. Rond 1825 werd begonnen 
met het bestraten van de doorgaande wegen 

waarmee het vervoer per koets en paard-en-wagen 
sterk toenam. Stadspoorten werden aldus 
langzamerhand hinderlijke obstakels. 

De Wirdumerpoort en directe omgeving op een 
kaart uit 1644. De poort, de buitenpoort en de 
dubbele klapburg zijn goed te zien maar de poort 
zelf is niet helemaal correct weergegeven. Rechts is 
de Huizumer waterpoort die de Weaze afsloot.
De gemeente pakte door. Al in 1822 kwam de sloop 

De Wirdumerpoort vanuit de stad gezien. Links de poort 
in de stadswal en daarboven de poortierswoning. Rechts 
daarvan de westelijke toren van de poort; de oostelijke 
toren is niet te zien.

Enkele jaren voor de sloop van de poort in 1835 maakte 
stadsarchitect Thomas Romein deze opmetingstekening. 
Van de poort, gezien vanuit het zuiden.
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De Wirdumerpoort en directe omgeving op een kaart uit 
1644. De poort, de buitenpoort en de dubbele klapburg 
zijn goed te zien maar de poort zelf is niet helemaal 
correct weergegeven. Rechts is de Huizumer waterpoort 
die de Weaze afsloot.

voor de Wirdumerbuitenpoort en in 1834 viel het 
besluit de grote poort ook te slopen. De 
Wirdumerpoort was daarmee de laatste; de andere 
stadspoorten waren toen al verdwenen. Begin 1835 
werd de sloop aanbesteed, gewonnen door 
timmerman Jan Rondema uit Sneek. Hij begon in 
februari van dat jaar met de sloopklus die in enkele 
weken geklaard was. De gracht, waar overheen de 
poort gebouwd was, werd gedempt en de brede 
Wirdumerdijk werd in zuidelijke richting 
doorgetrokken aan het eind waarvan een nieuwe 
brug werd gebouwd, waar tegenwoordig de 
Beursbrug is.

Bij opgravingen later zijn diverse interessante details 
van de poort aangetroffen. Zo vond men in bij 
rioleringswerkzaamheden in 1984 de fundamenten 
van de poort terug en konden die precies 
uitgemeten en in kaart gebracht worden. Aan de 
hand daarvan zijn de motieven in het wegdek 
aangebracht. Van de oorspronkelijke poort en 
omgeving is niets meer in beeld. Een idee om op 
een van de muren van het winkel- en 
appartementencomplex waarin o.m. de Sting 
gevestigd is, iets aan te brengen als een groot 
tegeltableau met een afbeelding van de poort, viel 
niet in goede aarde. Het Achmea-concern, toen 
eigenaar van het complex, had er geen geld voor 
over.

Illustraties: Historisch Centrum Leeuwarden en 
eigen tekeningen.
Wilt u nog meer weten over de Wirdumerpoort, in 
2005 verscheen het boek ‘De Wirdumerpoort, de 
historie van een verdwenen Leeuwarder 
monument’ van de hand van Anne J. Veeman uit 
Drachten. Een zeer gedetailleerd en uitstekend 
geïllustreerd boek, voor de liefhebber zeker de 
moeite waard.

Leendert Plaisier

Slimme bingo
Helaas voor de liefhebbers ( en wie is dat niet) zit ook een avondje Bingo spelen in een zaal er momenteel niet 
in. Gelukkig biedt Clever een verfrissend alternatief. Maar wees gewaarschuwd: dit is allesbehalve een 
gezelschapsspel om de gedachten bij te laten afdwalen. 

Wie wil winnen zal zijn hersenen moeten laten kraken. Net als bij Bingo 
werkt dit dobbelspel met een scoreformulier. Spelers kunnen echter bij 
elke trekking kiezen welke combinatie van cijfer en kleur ze inzetten. 
Daarbij kan een keuze die op korte termijn lijkt, ze in de volgende beurt in 
problemen brengen.

De echte slimmeriken gaan zodoende op zoek naar de juiste balans tussen 
doeltreffendheid en evenwichtigheid. Viltstiften en een overdaad aan 
scoreformulieren worden meegeleverd.

Extra leuk: wie even geen tegenspelers in de buurt heeft of gewoon wil 
oefenen, kan het ook in z’n eentje spelen. Een spelletje duurt 20 tot 30 
minuten. De prijs van het spel ligt rond de € 15. 
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Er is lang over gepraat, maar nu 
komt het echt: statiegeld op 
blikjes.

Vanaf 31 december 2022 
wordt er 15 cent statiegeld 
gerekend per blikje. De 
knoop is doorgehakt omdat 
het aantal blikjes in het 
milieu niet afneemt maar 
toeneemt. Vorig jaar nam het 
aantal toe met 27%.
Het doel van de maatregel is 
om de 2 miljard blikjes die jaarlijks over de 
toonbank gaan in te zamelen en te recyclen in plaats 
van dat deze in ons milieu belanden.

Het bedrag van 15 cent is gelijk aan het statiegeld 
voor kleine plastic flesjes, dat halverwege dit jaar 
wordt ingevoerd.

Het gaat om alle soorten drankblikjes, zowel voor 
bier als frisdrank. Waar je straks je blikje kan 
inleveren, wordt nog nader uitgewerkt. De invoering 
van statiegeld op blikjes betekent een logistieke 
nachtmerrie voor de fabrikanten en supermarkten. 
Hiervoor moet namelijk nieuwe apparatuur 
aangeschaft worden.

Onderzoekers berekenden dat de kosten worden 
doorberekend aan de consument, tenzij 
verkooppunten en producenten een lagere 
winstmarge accepteren.
De overheid heeft wel een paar uitzonderingen 
gemaakt. Zo is bepaald dat net als bij statiegeld op 
kleine plastic flesjes de horeca en kleinere verkopers 
worden ontzien.

Zal de jeugd het dan wel ‘stoer’ vinden om voor 15 
cent hun blikje naar de verzamelpunt te brengen….? 
We zullen zien.

Statiegeld op blikjesMiniature People 
Leeuwarden
De binnenstad van Leeuwarden staat vol met 
Miniaturen. Ze zijn achtergelaten door de 
Leeuwarder fotograaf/kunstenaar Michel Tilma. Een 
jaar nadat hij hiermee is begonnen zijn het er al 
meer dan veertig en daar blijft het vast niet bij. 
Hoewel ze heel klein zijn , zijn de miniaturen niet 
onopgemerkt gebleven. RTL nieuws, de Leeuwarder 
Courant, Man Bijt Hond en Omrop Fryslan schonken 
er al aandacht aan. En er zijn ook al heel veel 
mensen geweest die een speurtocht door de 
binnenstad van Leeuwarden hebben gemaakt om 
de miniaturen op te zoeken. Samen met Michel 
Tilma heeft A Guide to Leeuwarden een routekaart 
gemaakt. Hierdoor wordt het zoeken een stuk 
makkelijker gemaakt. Het is een leuk idee om eens 
door de binnenstad van Leeuwarden te dwalen en 
zoek de miniaturen. Of om ze samen met 
kleinkinderen op te zoeken. De routekaarten zijn 
voor slechts € 1,-- te koop bij de volgende adressen: 

Ut Streekie, Oldehoofsterkerkhof 52, zaterdag van 
10.00-16.00 uur.
Dierenspeciaalzaak, Zaailand, dagelijks geopend 
vanaf 10.00 uur.
Jouw Dagelijkse Kost, Nieuwe Oosterstraat 1C, 
maandag t/m zaterdag vanaf 10.00 uur. 
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Adressen en telefoonnummers

Activiteitencommissie:
Vacant

Secretaris activiteitencommissie:
Marja van Oers, 058 266 21 94
E-mail: marjolisa@gmail.com

Coördinator bezorgers bulletin:
Ype van der Haag, Tel.0582887480
E-mail: yvanderhaag@gmail.com

Bulletin LosVast:
Janny de Haan, Jaap de Groot,
Leendert Plaisier, e.a.
Redactie: redactie@losleeuwarden.nl

LOS Belasting- en formulierenhulp:
W. de Boer
Tel: 058 21 24 005 of 0653 636700
E-mail: w.de.boer@losleeuwarden.nl

Internet en e-mail
Website van LOS: www.losleeuwarden.nl
E-mailadres van LOS: info@losleeuwarden.nl

WMO-OMBUDSWERK
Wyb Feddema
Telefoon 058-2880705
E-mail: wybfeddema@icloud.com

Rijbewijskeuringen voor leden vanaf 75 jaar
Drs. J.de Groot Jacobs Catsplein 1,
Leeuwarden Telefoon: 058 820 00 40

De Rijbewijskeuringsarts
Thuiszorg Het Friese Land, 0900-8864
Tesselschadestraat 29, Leeuwarden
of (als u geen lid bent): 036-7200911.
Via internet kunt u zelf een afspraak
maken: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

Regelzorg (www.regelzorg.nl)
MFC Camminghastins, Lieuwenburg 2,
Leeuwarden, tel. 088 2323300

Projectleiders Activiteiten:
Koersbal Nijlân:

Dirkje Santhuizen, tel. 058 2665481

Koersbal Mozaïek:
Rika Houwing, tel. 058 2665920

Fietsen:
Klaasje Jonker, tel. 06 8007 8387

Wandelen:
Dorien Schat, 058 213 04 97, 
d.schat.lwd@gmail.com

Instuif:
Rika Houwing, tel. 058 2665920
en Tiny Boersma, tel. 058 2674155

Slieker tijdens kantooruren: 058-2050300,
's avonds tel. 058 2050320

Paulusma reizen: tel. 0512 514174
Contactgroep COC Friesland: tel. 058 2124908

Algemene telefoonnummers

Alarmnummer (Brandweer, ambulance, politie)
112 (gratis)

Alarmnummer politie (geen haast) 0900-8844
Buurtzorg

(informatie): 06-57889933
Dokterswacht

(in MCL) voor spoedeisende huisartsenzorg
buiten de gewone praktijktijden
0900-1127112

Spoedapotheek
(in MCL) voor mensen die spoedeisende
medicijnen op recept nodig hebben tijdens
avond-, nacht- of weekenddienst. 
 058-2882338

Juridisch loket,
Zuidersingel 2, Leeuwarden. 0900-8020

Meldpunt gemeente
i.v.m. klachten over uw leefomgeving en
overlast: 14058

Stichting ZVCL Zonzoekersreizen
(vakantie met begeleiding): 058-2139317/06-
11839336 mail info@zvcl.nl; web 
www.zvcl.nl

Amaryllis:
Wijkteams, mantelzorgondersteuning,
vrijwilligerswerk: 058-3030400

Zorgverzekering:
Het contractnummer van LOS bij "De Friesland" 
is: 204420700.

Banknummer:
Het IBAN nummer van LOS bij de Rabobank is:

 NL54 RABO 0306 316 935
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ROZEE

ROZEE Leeuwarden is de ontmoetingsgroep 
van COC Friesland voor lesbische, homo- en 
biseksuele ouderen (50+) uit Friesland. De 
bijeenkomsten zijn voor ieder die zich 
betrokken voelt bij deze doelgroep. 

Vanwege de coronamaatregelen is in 
maart geen bijeenkomst gepland. 

Nieuw adres: COC Friesland, 
mr. P.J. Troelstraweg 149, 
8919 AA Leeuwarden, 058 2124908. 
Aanbellen bij de benedeningang.

Nadere informatie www.cocfriesland.nl 

Voorletters en naam: ………………………………………………………………………M/V

Vrl. en naam partner: ……………………………………………………………….……..M/V
Adres: ………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………….
Telefoonnummer: ……………………………………of:……………………………………….
Tel.num. partner: …………………………………….of: ……………………………………….
E-mailadres: …………………………………………….…Geb. dat.:…………………………..
E-mailadres partner:…………………………………...Geb. dat.: …………………………

- DATA ACTIVITEITEN MAART 2021-

Do. 4 mrt 9.30 uur wordt per mail geregeld vergadering activiteitencommissie

Ma. 8 mrt 10.00 uur onbekend bestuursvergadering

Do. 18 mrt 14.00 uur nog onbekend adviesraad???
Vr. 19 mrt 14.00 uur redactie@losleeuwarden.nl inleveren copij
Za. 20 mrt 14.30 uur Kurios, Julianalaan lezing New York

Ma. 29 mrt 9.30 uur Westenkwartier, Verdistraat 1 verdelen/bezorgen LOS-VAST

Dit alles voor zover bekend en onder voorbehoud

Foto: Johan Eisma
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