zaterdag
14 september 2019
(10.00-17.00 uur)

WEELDERIG
WONEN IN DE
LEEUWARDER
GREIDHOEKE

MANTGUM

B

4

3

7
6

2

A

i

1

5

Gemeente Leeuwarden 23-08-2019

Legenda
Routes

1

Boerderij - Seerp van Galemawei 1

Hop-on-hop-off bus + halte (tevens fietsroute)

2

NH Kerk - Seerp van Galemawei 3

Informatiepunt

3

Tuin - Seerp van Galemawei 7

De Wjukken- Om ‘e Terp 21

4

Veerhuis - Fearhûshoeke 9

Pleisterplaatsen

5

Vlaskamptuin - Seerp van Galemawei 15

A

De Wjukken - Om ‘e Terp 21

6

Gemeentehuis Baarderadeel - Seerp van Galemawei 21

B

Café-snackbar Bonnema - De Wâl 1

7

Ambtswoning gemeentesecretaris - Seerp van Galemawei 23

i

Centraal informatiepunt: Multi Functioneel Centrum De Wjukken, Om ’e Terp 21, 9022BD Mantgum,
tel. 058-250 1750
Centraal informatienummer: 06-3196 3261 (voorzitter Werkgroep Open Monumentendag Leeuwarden)
Voor de Open Monumentendag in Leeuwarden is een app ontwikkeld waar u de route en de laatste
informatie over deze monumentendag digitaal kunt raadplegen. De app is beschikbaar voor iPhone
en Android en is te vinden in de App Stores onder de titel “Open Monumentendag Leeuwarden” of
vanaf https://omd.spansoft.nl.
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VOORWOORD
De Open Monumentendag is al ruim 25 jaar
het grootste eendaagse culturele evenement
van Nederland. In het hele land worden deuren
geopend die anders gesloten blijven en krijgen
liefhebbers van monumenten de kans om kennis te maken met de cultuurhistorische rijkdom
en veelzijdigheid van ons land.
De Werkgroep Open Monumentendag
Leeuwarden zet dit jaar vier dorpen in de
Leeuwarder Greidhoeke in de schijnwerpers.
Naast de stad Leeuwarden kent onze gemeente
35 dorpen en ook daar vallen veel monumentale
gebouwen te bewonderen. Vijf jaar geleden was
de aandacht gevestigd op de dorpen uit het
voormalige Boarnsterhim, dit jaar zijn we op
bezoek in Mantgum, Weidum, Jorwert en Bears.
Het buitengebied en de dorpen staan momenteel volop in de belangstelling. Opwekking
van duurzame energie en nieuwe vormen
van agrarische bedrijfsvoering hebben hun
weerslag op het landschap. In zijn boek Hoe
God verdween uit Jorwerd beschrijft Geert Mak
de stille revolutie van Jorwert tussen 1945 en
1995. De vitaliteit van onze dorpen staat onder
druk. Maar in het begin van de twintigste eeuw
waren de dorpen juist erg in trek en lieten
gefortuneerde boeren er kapitale woonhuizen
bouwen.

Seerp van Galemawei, Mantgum

De Greidhoeke is ook een gebied dat mij
persoonlijk na aan het hart ligt. Ik ben opgegroeid in Sneek en houd van het weidse Friese
weidelandschap. Een bijzondere band heb ik
met Weidum omdat sinds 1826 mijn voorouders
begraven zijn op de Buma-begraafplaats in dit
dorp. Op de Open Monumentendag zal deze
begraafplaats ook voor bezoekers toegankelijk zijn, naast monumentale woningen en
boerderijen, een Amerikaanse windmolen en
eeuwenoude kerken.
Bijzonder zijn ook de aanvullende activiteiten
op deze dag: een kijkje achter de schermen bij
het Iepenloftspul van Jorwert, een clinic van de
eeuwenoude Friese sporten kaatsen en tippen
en op zondag een orgelconcert door stadsorganist Theo Jellema in de kerk van Jorwert.
Ik wens u veel genoegen op deze Open
Monumentendag en dank allen, pandeigenaren,
dorpsbelangen en vrijwilligers die deze dag
mogelijk hebben gemaakt.
Sybrand Buma,
burgemeester van Leeuwarden.
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1. Mantgum – Seerp van Galemawei 1
(boerderij)

↑

In 1861 moet een woning met boomgaard en
timmerwerkplaats, die decennialang op de hoek
van de tegenwoordige Seerp van Galemawei en
It Bosk heeft gestaan, wijken voor nieuwbouw.
De destijds 23-jarige Yme Jans Bosma valt de
eer te beurt de eerste steen van de nieuwe
woning te leggen. Zijn vader Jan Ymes Bosma
(1813-1884) is de opdrachtgever. Het huis blijft
tot 1941 in bezit van zijn nazaten.
De ruime woning wordt uitgevoerd in
lichte, mangaankleurige baksteen en heeft
verfraaiingen in de vorm van Korinthische
pilasters en een balkon. In de loop der tijd is
het huis geleidelijk vergroot. Ongeveer een
jaar na de bouw verrijst aan de westzijde een
koetshuis met fraai rondbogig bovenlicht. De
boerenschuur wordt pas in 1910 aangebouwd.
De bewoonster is dan Hendrikje van der Goot,
de moeder van de bekende architect Doeke
Meintema. Zij verhuist korte tijd later naar een
nieuwbouwwoning aan de overkant, Dokter
Fokkewei 1, die haar zoon speciaal voor haar
heeft ontworpen.

2. Mantgum – Seerp van Galemawei 3
(Nederlands-hervormde kerk)

↗

De Nederlands-hervormde Mariakerk van
Mantgum dateert oorspronkelijk uit de 15e
eeuw. In de 19e eeuw ondergaat het godshuis
ingrijpende wijzigingen. Tussen 1866-1867 is de
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kerk naar een plan van J.I. Douma verhoogd,
aan de buitenkant gepleisterd en voorzien van
spitsboogvensters. De middeleeuwse zadeldaktoren is in 1868 door de huidige naaldspits
vervangen.
In de toren hangen een door Geert van Wou
gegoten klok uit 1499 en een klok van de firma
A.H. van Bergen uit 1896. Naast de fraaie stucplafonds zijn in het kerkinterieur vooral de rond
1780 door Hermannus Berkebijl in Lodewijk
XVI-stijl gesneden ronde preekstoel – de enige
ronde preekstoel in Friesland –, banken met
gesneden wangstukken en de scheidingswand
onder het orgel uniek. Rond het kerkhof
staat een in 1863 geplaatst gietijzeren hek,
waarschijnlijk ontworpen door de Leeuwarder
architect Herman Rudolf Stoett en vervaardigd
in de fabriek van Mohrmann.
Het huidige kerkorgel is in 1879 door L. van
Dam en Zn. gebouwd, waarbij beelden van
een eerder orgel uit 1844 zijn hergebruikt. De
gebrandschilderde ramen met afbeeldingen van
zestien kerken in de gemeente Baarderadeel
zijn in 1939 gemaakt door Jan Wijkmans (19051961) en komen uit het gemeentehuis aan Seerp
van Galemawei 23.

3. Mantgum-Seerp van Galemawei 7
(tuin te bezichtigen)

↗

Het ten westen van de kerk gelegen Seerp van
Galemawei 7 is een wat raadselachtig samenstel van panden. Is het een klein woonhuis met

de wandelaar tussen in vorm geschoren hagen
door leiden naar de benedentuin. Alle paden
zijn bedekt met grijze leisteen afkomstig van
een oud kerkdak.

4. Mantgum – Fearhûshoeke 9 (veerhuis)↓

een fors bedrijfsgedeelte of is het een schoolgebouw of bedrijfspand met een dienstwoning?
Het blijken oorspronkelijk de kosterswoning,
consistorie en een brandspuitberging van de
kerk te zijn geweest. Ze hadden vroeger de
naam De Foarhôf. Inmiddels is het verbouwd
tot een grote woning.
Het tweeledige gebouw bestaat uit een groot
en diep volume onder een zadeldak tussen
puntgevels (links) dat onderdak bood aan de
consistorie en, achter een bedrijfsdeur, de
brandspuit, en een klein en ondiep volume
met eveneens een puntgevel (rechts) waarin
de koster woonde. Dit ensemble verrees in
1903-’04, blijkt uit kadastrale gegevens. De toen
al wat gedateerde Neorenaissance-stijl is te
herkennen aan onder andere het decoratieve
metselwerk van de boogtrommels en ontlastingsbogen boven de muuropeningen en de
kunststenen bekroning van de rechter geveltop.
De ruimte van de brandspuit kreeg een breed
portaal onder een natuurstenen boog.
De tuin is een modern ontwerp op een historische plek. In de voortuin vallen hoog geschoren
haagbeuken en een weelderige beplanting
op. Achter het huis loopt de tuin steil af. Deze
steile terpflank ontstond na het afgraven van
de terp ten behoeve van het aanleggen van
een tennisbaan. De Terptuin is deels aangelegd
op de terpflank en deels op de voormalige
tennisbaan. Om het hoogteverschil van 4 meter
te overbruggen zijn slingerpaden aangelegd die

Op oude kaarten is nog te zien dat de Mantgumerfeart een aftakking naar het zuiden heeft,
die ongeveer uitkomt op de huidige Fearhûshoeke. Het grote, uit rode steen opgetrokken,
hoekpand is het voormalige veerhuis van het
dorp, waarvandaan de beurtscheepjes naar
onder andere Leeuwarden en Sneek vertrekken.
Het huis dateert waarschijnlijk uit de 18e eeuw
en heeft in de loop der eeuwen verschillende
functies gehad. Vermoedelijk heeft het pand
oorspronkelijk een gelagkamer gehad, die in
meer veerhuizen in de regio aanwezig is om de
wachttijd van passagiers te veraangenamen.
Ook de veestalling, nog steeds herkenbaar,
wordt in meer veerhuizen aangetroffen.
In de 19e eeuw wonen er verschillende landbouwers en een koemelker in het veerhuis,
maar kort na 1800 wordt het ook gebruikt als
kaaspakhuis. Vaak zullen de beroepen van de
bewoners zijn gecombineerd: Pieter Johannes
Zwierstra, die er tussen 1840 en 1849 woont,
wordt in archiefbronnen genoemd als koopman,
winkelier en schipper.
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5. Mantgum – Seerp van Galemawei 15
(woonhuis en tuin)

↓

Woonhuis en tuin zijn alleen onder begeleiding
om 10-11-13-14-16 uur te bezichtigen (maximaal
25 personen per keer).
Commissaris van de Koningin Ed Nijpels
noemde bij zijn afscheid de Seerp van Galemawei “de mooiste straat van Friesland.” Aan de
doorgaande weg verrijzen in de tweede helft
van de 19e eeuw talrijke notabele woningen met
vaak diepe tuinen. De bekende tuinarchitect
Gerrit Vlaskamp legt alleen aan de Seerp van
Galemawei al twaalf tuinen aan.
De Vlaskamptuin in Engelse landschapsstijl op
nummer 15 is in de jaren 1990 in oude luister
hersteld. Opvallend is dat de tuin, met zijn
fraaie, brede, gebogen grindpaden, grasperken
en een kruliep op de vijverrand, zich aan de
voorzijde van de woning bevindt. Het is duidelijk een statussymbool voor de opdrachtgever,
Kornelis Ritskes Velstra (1838-1909).
Velstra is ook degene die het riante huis
omstreeks 1883 laat bouwen. Hij is een
maatschappelijk betrokken boer en actieve
liberaal. In 1890 tot kort voor zijn dood in 1909
is hij burgemeester van Baarderadeel, door
de Leeuwarder Courant omschreven als een
“bekwaam en welwillend bevorderaar van de
gemeentebelangen.” Velstra en zijn vrouw Antje
Jans Bosma liggen op het kerkhof van Mantgum
begraven.
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6. Mantgum – Seerp van Galemawei 21
(gemeentehuis)

↑

Nadat Mantgum in 1882 is aangesloten op de
spoorlijn van de Staatsspoorwegen, groeit het
dorp snel. Aan de uitvalsweg naar het station,
de tegenwoordige Seerp van Galemawei,
worden statige villa’s gebouwd. Door de groei
streeft het dorp de toenmalige gemeentehoofdplaats Weidum voorbij. Begin 20e eeuw
wordt vanuit Mantgum geijverd om het
gemeentehuis van Baarderadeel te verplaatsen.
De Nederlands hervormde kerk stelt voor dat
doel ƒ 5.000,- en 13 are grond beschikbaar. In
1908 wordt een ietwat pompeus gemeentehuis
neergezet, dat de status van Mantgum als
nieuwe hoofdplaats moet onderstrepen.
De bouwkundige kwaliteit van het gebouw is
niet in balans met de architectonische uitstraling. De fundering van het nieuwe gemeentehuis blijkt zo slecht te zijn, dat de achterzijde al
snel meer dan 10 cm is verzakt. De metselspecie
is zo zacht, dat het als zand uit de voegen valt.
In 1937 moet een muurstuk van drie vierkante
meter worden verwijderd, omdat volgens
het Nieuwsblad van Friesland ”instorten lang
niet tot de onmogelijkheden behoorde”. Talloze
gebreken zijn er ook aan het pleisterwerk en de
dakconstructie.
De gemeenteraad besluit op 29 december 1937
tot nieuwbouw op dezelfde plek als het eerdere
gemeentehuis. De Sneker architect Arjen
Goodijk (1886-1952) ontwerpt een modern,
geleed gebouw in kenmerkende, elegante
Interbellum-trant dat geheel is toegerust op

de gemeentelijke organisatie. Aan de oostzijde
van het terrein komt het hoofdvolume te staan
(met de raadszaal op de eerste verdieping)
– schuin daarachter verrijst een vrijstaande
dienstwoning – en helemaal links wordt een
inpandige garage voor de brandweer gerealiseerd. De hoofdingang wordt versierd met een
gemeentewapen, uitgehakt in zandsteen door
de Groninger beeldhouwer Willem Valk.
Nadat de Baarderadeelse ambtenaren maandenlang hebben gewerkt in de wachtkamers
van het station, wordt het nieuwe gemeentehuis in oktober 1939 in gebruik genomen.
Het fungeert als zodanig tot 1984, wanneer de
nieuwe gemeente Littenseradiel in Wommels
kantoor gaat houden.

7. Mantgum – Seerp van Galemawei 23
(ambtswoning gemeentesecretaris)

↗

De verplaatsing van het gemeentehuis van
Weidum naar Mantgum zorgt ervoor dat ook
een deel van het gemeentepersoneel moet
verhuizen. In 1908, hetzelfde jaar waarin aan
de bouw van het gemeentehuis wordt gewerkt,
geeft gemeentesecretaris Einte van Douwen
(1873-1940) opdracht om direct ernaast een
dienstwoning te realiseren. Het karakteristieke
witte huis met torentje is opgetrokken in de

voor de tijd kenmerkende Vernieuwingsstijl. De
ontwerper is gemeentearchitect Ernst van der
Laan uit Jellum.
Van Douwen is al op 14-jarige leeftijd bij een
gemeente gaan werken en wordt in 1893 in
Baarderadeel aanvankelijk aangesteld als
tweede ambtenaar ter secretarie. In 1920
schopt hij het tot burgemeester van de
gemeente, wat hij tot zijn vertrek naar Ooststellingwerf in 1928 blijft. De functiewisseling leidt
ertoe dat er een nieuwe dienstwoning voor de
gemeentesecretaris wordt gebouwd aan Seerp
van Galemawei 29. Het huis van Van Douwen
heet lange tijd ’Tinken is frij’ (denken is vrij).

8. Bij de fietsbrug over de Mantgumer
Feart: het landschap
Op kruispunt van de Mantgumer Feart met
de Hegedyk tekent de geschiedenis van het

↓
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landschap zich duidelijk af. In het oosten liggen
de Nieuwlanden: ‘nieuw’ omdat hier eerst de
Middelzee lag. De Hegedyk is aangelegd om
het ‘oude land’ in het westen tegen de zee te
beschermen. In de dertiende eeuw wordt de
Middelzee ingepolderd. De vruchtbare klei is
zeer geschikt voor de landbouw. Strak langs
de Hegedyk worden boerderijen gebouwd, de
rest van de uit de voormalige zee gewonnen
grond wordt in strakke rechthoeken verkaveld.
Dit in tegenstelling tot het ‘oude land’ aan
de westzijde: een landschap van kronkelende
waterlopen, restanten van getijdengeulen die
voor de aanleg van de dijk vrij spel hadden. Met
daartussen boerderijen en dorpen gebouwd op
terpen, voor bescherming tegen het zeewater.
Dit verschil in landschap is ook goed af te
lezen aan de Mantgumer Feart, de dorpsvaart
van Mantgum die hier dwars door de Hegedyk
stroomt: in het westen kronkelend vanaf het
dorp Mantgum, in het oosten kaarsrecht
stromend naar de Swette, waardoor het dorp
een in het verleden belangrijke waterverbinding
had met Sneek en Leeuwarden.

9. Weidum – Lytse Buorren 3
(Nederlands-hervormde kerk)

↓

De kerk van Weidum, oorspronkelijk gewijd aan
Johannes de Evangelist, behoort tot de oudste
van Friesland. De slanke toren met ingesnoerde
spits en drie geledingen is opgetrokken uit
tufsteen en dateert van rond 1100. Het romanogotische kerkschip is in de 13e eeuw van moppen gebouwd. Oorspronkelijk had het gebouw

8

een stenen gewelf, dat in de 16e eeuw door een
houten tongewelf is vervangen. Duidelijk is
te zien dat de raampartijen forse wijzigingen
hebben ondergaan. Sommige vensters en de
ingangspartijen zijn van spitsbogen voorzien.
Aan de zuidzijde is te zien dat een ‘nieuw’ raam
is geplaatst tussen twee oudere, romaanse
bogen, die ooit als blindnis ter verfraaiing van
de gevel dienden. Boven de ingang aan die
kant van de kerk zit een nis, waarin vóór de
Reformatie waarschijnlijk een heiligenbeeld
heeft gestaan.
De kerk heeft een fraai interieur, met een in 1712
door Gerrit Payaar vervaardigde preekstoel en
doophek. Opvallend zijn verder vier overhuifde
herenbanken uit het einde van de 17e en het begin van de 18e eeuw, waarvan een van de familie
Burmania is. In de vloer liggen oude grafzerken,
die daar bij de restauratie zijn geplaatst. De
meeste zijn van voorname families uit het dorp,
maar er liggen ook enkele rood-zandstenen
priesterzerken uit de 15e eeuw.
Een van de twee kerkklokken, gemaakt in 1531,
is van de hand van Geert van Wou, die ook
de oudste klok in de Mantgumer kerk heeft
gegoten. Beide kerken hebben een orgel van L.
van Dam en Zn., waarvan dat te Weidum in 1889
is gebouwd.

10. Weidum – Greate Buorren 2, nabij
(Buma-begraafplaats)

↗

In Friesland is een klein aantal particuliere
begraafplaatsen te vinden. De Buma-begraafplaats in Weidum is daarvan de grootste. In
1826 wordt er voor het eerst begraven. Rolina
Maria Hora Siccama, de moeder van Wiardus
Willem Buma, heeft tijdens haar leven al
aangegeven graag ‘op een stuk lands in de open
lucht’ te Weidum te willen worden begraven.
Haar echtgenoot Bernardus Buma, onder meer
burgemeester van Leeuwarden, laat na haar
overlijden de begraafplaats aanleggen. Op de in
1928 aangebrachte pilaren bij de entree prijken

de familiewapens van Buma en Hora Siccama.
Wiardus regelt in zijn testament in 1861, dat
alleen zijn eigen nazaten en die van zijn broers
Wibo en Gerlacus op de begraafplaats ter
aarde mogen worden besteld. Regels worden
gesteld om de uniformiteit van de hardstenen
grafstenen te waarborgen. Vanaf 1874 wordt
het beheer en onderhoud van de begraafplaats
aan het Bumaleen toevertrouwd. Enkele zerken,
afkomstig uit Sneek en de Leeuwarder Westerkerk, zijn later naar Weidum overgebracht.
Opvallend is dat de meeste Buma’s zich
verdienstelijk hebben gemaakt in openbaar
bestuur, justitie en krijgsmacht. Een van de
begravenen is Gerlacus Buma (1793-1838), die
deelneemt aan de slag bij Waterloo (1815) en
de Tiendaagse Veldtocht (1831). In het oog
springt ook de obelisk voor de burgemeester
van Wymbritseradeel, mr. Sybrand Marinus
van Haersma Buma, die in 1941 wegens zijn
verzetswerk wordt opgepakt en op 11 december 1942 overlijdt in het concentratiekamp
Neuengamme.

11. Weidum – Wielsterdyk 1
(woning met winkel)

↗

Voor Sjoerd Meintes Venema is een plek
vlakbij de splitsing van de Weidumerdyk en de
Hegedyk de ideale plaats om in 1913 een woning
te laten bouwen. Het langskomende verkeer
dat behoefte heeft aan enige verfrissing, kan
terecht in zijn melksalon, die aan de straatkant

is gevestigd. Door de deur aan de voorzijde stap
je zo de winkel binnen. De grote ramen aan de
noord- en oostkant worden gebruikt als etalage.
De zaak wordt vooral bestierd door Sjoerds
vrouw Tetje. Als bijverdienste vent het echtpaar
melk uit in de omgeving.
Sjoerd en later zijn zoon Johannes zijn reizigers
ook op een andere manier behulpzaam. In de
ruime kelder van de woning, die tegen de Hegedyk is aangebouwd, hebben zij een fietsenmakerij en verkopen zij motorbrandstoffen. Vanaf
1926 staat voor het huis een benzinepomp van
de Bataafsche Import Maatschappij, de latere
Shell.
Het woongedeelte van het huis ligt aan de
achterzijde en is via een afzonderlijke voordeur
te bereiken. De woning is gebouwd door de
plaatselijke aannemer Pieter Jorna. De muren
zijn opgetrokken van voor die periode karak
teristieke grijze kalkzandsteen met rode
kleuraccenten.

12. Weidum – Dekemawei 2b
(Amerikaanse windmotor)

↓

In 1918 wordt het waterschap De Oosterwierumer Oudvaart opgericht. Het waterschapsbestuur neemt in de eerste jaren van zijn bestaan
meteen ingrijpende maatregelen. Het circa
3400 hectare grote gebied wordt opgedeeld
in vijf bemalingskringen, waar de waterstand
wordt geregeld door vijf grote Amerikaanse
windmotoren. Door de plaatsing verliezen 58
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traditionele wind-watermolens hun functie. Dit
levert het waterschap een forse besparing aan
onderhoudskosten op.
Net als de molens bij Mantgum en Bozum
is de molen aan de Weidumerdyk gebouwd
door de Vereinigte Windturbine Werke A.G. in
Dresden. De onderbouw is gemaakt door Boltje
en Buwalda Betonbouw te Heerenveen, wat is
vermeld op een koperen plaatje naast de deur.
De ‘Herkules Metallicus’ is in 1920 geplaatst en
maalt af op het Weidumerdiep. De molen is een
van de grootste Amerikaanse windmotoren in
Friesland: de 30 bladen hebben een diameter
van 12 meter.
Nadat de molen door de bouw van een
elektrisch gemaal zijn functie heeft verloren,
raakt hij geleidelijk in verval. Door een grondige
restauratie aan het begin van de 21e eeuw kan
het karakteristieke object worden behouden.
In 2002 is de inmiddels als rijksmonument
beschermde Weidumer windmotor afgebeeld
op een Nederlandse postzegel in een reeks over
industrieel erfgoed.

13. Bears – Stinzepaad 9
(stinzenpoort Uniastate)

↗

Archiefbronnen vermelden al in de 15e eeuw
een Uniastate in Bears. Die oude stins, die
oorspronkelijk het bezit is van de edelman
Keimpe Unia († 1481), moet omstreeks 1515 zijn
platgebrand door het rebellenleger de Zwarte
Hoop, mogelijk nog onder leiding van Grutte
Pier. Direct na de verwoesting is een nieuwe
12

stins, ook wel ‘Nijehuys’ genoemd, gebouwd
aan het tegenwoordige Stinzepaad.
In 1584 komt deze Uniastate in het bezit van
Ydt Buygers († 1599) en haar man Tjaerd Tyara
(† 1618). Hun familiewapens sieren de gevelsteen in het poortgebouw, dat waarschijnlijk
eind 16e eeuw in opdracht van Tjaerd is
gebouwd. Twee jaar voor zijn dood laat hij ook
de Uniastate zelf verbouwen, misschien zelfs
wel geheel herbouwen.
In 1756 wordt de vervallen state afgebroken.
De stenen worden hergebruikt voor de bouw
van een boerderij, die in 1879 is gesloopt. Het
enige gebouw dat steeds overeind blijft, is
de stinspoort met zijn zadeldak en sierlijke
rolwerkgevels.
In de westelijke gevel zitten 27 gibbegaten
waardoor duiven de bovenste zolder, de zgn.
gibbeflecht, kunnen bereiken. Aan die kant van
de poort zit ook een gevelsteen met het familiewapen van Meynsma; telgen uit die familie
bewonen de Uniastate in de 17e en 18e eeuw.
Het wapen met de drie Franse leliebladeren is
ook te zien in de windvaan op het dak.
Via een wenteltrap is de zolder te bereiken,

waarop een expositie over Friese stinzen is
ingericht. Achter de poort is in 1998 een ‘luchtspiegeling’, een stalen replica van de Uniastate
geplaatst, naar ontwerp van de Leeuwarder
kunstenaar Beb Mulder. De 17 meter hoge toren
biedt een prachtig uitzicht over de omgeving.

14. Bears – Tsjerkepaad 3
(Nederlands-hervormde kerk)

↓

De komst van dominee Eelko Alta naar Bears
markeert het begin van een reeks verbeteringen
aan de van oorsprong vroeggotische 13e-eeuwse
Mariakerk. De eerste jaren houdt Alta zijn
preken nog vanaf een “vervallen gestoelte,
waarop verscheidene heidensche afgodenbeelden
met haren namen gesneden staan”, maar in 1759
snijdt de Leeuwarder beeldhouwer Eylardus
Swalue een fraaie nieuwe preekstoel met
allegorische voorstellingen van de christelijke
hoofddeugden op de vijf panelen: Gerechtigheid, Waarheid, Geloof, Liefde, Hoop, Standvastigheid en Voorzichtigheid. Een paar jaar eerder,
in 1750, is er al een nieuw kerkorgel geplaatst,
dat in 1880 door het huidige Van Dam-orgel
wordt vervangen. Eind 18e eeuw wordt de kerk
voorzien van sierlijke eikenhouten banken.
Het tongewelf heeft mooie gewelfrozetten van
de maan, de sterren, het alziend oog en de zon.
In het van oorsprong 14e-eeuwse, vijfzijdige
koor bevindt zich een halfgeopend raam, waarin
gebrandschilderd glas is geplaatst dat bij de
kerkrestauratie is gevonden.
Naast het interieur, ondergaat ook het exterieur
in de loop van de eeuwen de nodige verande-

ringen. Het meest ingrijpend is de afbraak van
de oude zadeldaktoren en de bouw van een
nieuwe toren in 1858, waaraan een gedenksteen
herinnert. In de toren worden de oude klokken
uit 1569 teruggehangen. Aan de noordzijde van
het gebouw is goed de overgang te zien tussen
het oudste en jongste metselwerk.
Vanaf de jaren 1960 is de kerk niet meer in
gebruik en raakt zij langzaam in verval. De
stichting Alde Fryske Tsjerken neemt de kerk
in 1975 over. Een restauratie volgt in de jaren
1981-1983.

15. Bears – Bearsterdyk 3 (lagere school) ↓

Dit pand is op deze monumentendag niet
binnen te bezichtigen.
In de loop van de eeuwen is de lagere school
van Bears meerdere keren van plek gewisseld.
De oudste school stond op de hoek van het
Tsjerkepaad. De schoolmeester was lange tijd
ook koster, scriba en beheerder van het kerkhof.
In 1812 werd er, in opdracht van de kerkvoogdij,
een school gebouwd aan Bearsterdyk 32,
tegenwoordig het dorpshuis “d’Ald Skoalle”.
Jellum en Bears hadden in de 19e eeuw nog
eigen lagere scholen, maar dat veranderde
met de bouw van de school aan Bearsterdyk
3 in 1904. De nieuwe tweeklassige school was
voor beide dorpen bestemd en lag daarom
halverwege, vlakbij de Hegedyk. In 1934 werd
de school in Weidum opgeheven en gingen ook
de Weidumer kinderen in Bears naar school.
Het gebouw werd daarvoor met een derde
klaslokaal uitgebreid.
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Vijftig jaar later waren de rollen omgedraaid. De
oude school in Bears werd in 1984 gesloten en
de nieuwe basisschool “It Partoer” in Weidum
geopend. Drie jaar later werd het schoolgebouw
in Bears verkocht en verbouwd tot woning met
werkruimte, waarin een aantal elementen uit de
school bewaard zijn gebleven.

16. Jorwert – Sluytermanwei 4
(Nederlands-hervormde kerk)

↓

“De fraaiste Romaanse dorpstoren van
Friesland”, noemt de Rijkscommissie voor
Monumentenzorg de toren van Jorwert in
1948. Niet voor niets wordt daarom in 1951 druk
gewerkt aan de restauratie van de grotendeels
tufstenen Sint-Radboudkerk. Bij die werkzaamheden moet iets gruwelijk zijn misgegaan: op
zaterdagochtend 25 augustus 1951, net nadat
de zware kerkklokken vijf uur hebben geslagen,
stort de toren met donderend geraas in elkaar.
Een deel van het kerkgebouw wordt zwaar
beschadigd.
De vroegste middeleeuwse kerken in Friesland zijn gebouwd van hout. De oudste nog
bestaande kerken – vaak alleen nog delen
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ervan – zijn van tufsteen, een zacht vulkanisch
gesteente, meestal uit de Duitse Eifel. Pas
in de 13e eeuw verrijzen de eerste bakstenen
kerken, gemetseld van kloostermoppen. Aan de
toepassing van tufsteen is dus de hoge leeftijd
van kerkgebouwen af te lezen.
Het kost na de instorting van de toren slechts
drie jaar om deze te herbouwen. Giften uit
heel Friesland worden voor de wederopbouw
gebruikt. Volgens ir. J.J.M. Vegter, die met de
restauratie en herbouw is belast, ‘spreken de
eeuwen’ in de Jorwerter dorpskerk. De tufsteen
dateert nog uit de 12e eeuw, het oude ingangspoortje en het tongewelf uit de 16e en een
preekstoel en herenbanken uit de 17e eeuw.
De klokken uit 1394 en 1749 blijven bij de instorting van de toren wonderbaarlijk gespaard en
kunnen na de herbouw worden teruggeplaatst.
Van historisch belang is zeker ook het kerkorgel
uit 1799, gebouwd door Albertus van Gruisen.

17. Jorwert – Sluytermanwei 6 (pastorie) ↗
Twee jaar na zijn benoeming tot predikant
laat dominee Albert Adriaan Hingst de oude
pastorie van Jorwert afbreken. Het ontwerp

Sinds 2017 wordt het huis bewoond door de
schrijver Geert Mak.

18. Jorwert – Sluytermanwei 8 (boerderij) ↓

voor zijn nieuwe woonhuis komt van de Sneker
timmerman en molenmaker F. Swart. De oudste
zoon Jan Albert mag in mei 1871 de eerste steen
leggen.
De ruime pastorie, een echte notabele woning,
is gebouwd in de voor de tijd kenmerkende
(eclectische) mengstijl. Het huis heeft een
brede, centrale middengang met granitovloer,
met aan weerszijden symmetrische vertrekken
en een dwarsgang. In het pand worden
interieurelementen uit de oude pastorie
hergebruikt. Fraai zijn de stucplafonds en
een natuurstenen schoorsteenmantel in de
voorkamer. De serre is in 1928 aangebouwd.
In de periode 1907-1927 wordt de pastorie bewoond door het predikantengezin van Cornelis
Hille Ris Lambers, die grote belangstelling heeft
voor Chinese filosofie, spiritisme en kunst. Het
intellectuele milieu spreekt de dichter Jan Jacob
Slauerhoff (1898-1936) bijzonder aan en hij is
geregeld bij de familie te gast. Slauerhoff heeft
zelfs een korte relatie met dochter Heleen en
blijft in zijn latere leven met haar bevriend.
Meerdere gedichten wijdt hij aan Jorwert en
de pastorie. In 1998 – 100 jaar na Slauerhoffs
geboorte – is in de notaristuin een openluchtspel opgevoerd met als thema “Alleen voor
Friesland heb ik nog een zwak”. Slauerhoffs pet,
handtekening en de dichtregel zijn in brons
op de tuinmuur van de pastorie aangebracht.

Aan het begin van de jaren 1870 treft het
noodlot het gezin Hogenbrug. Vlak achter
elkaar overlijden in 1873 en 1874 dochter Eelkje
en zoon Egge. De achterblijvers, Eelkje’s weduwnaar Wiegerius Annes van Tuinen en Egge’s
weduwe Jantje Willems Jorritsma, stappen in
1875 met elkaar in het huwelijksbootje. Zij gaan
wonen op de boerderij aan de Sluytermanwei,
die dan al generaties in het bezit van de familie
is. Eerder woonde op deze plek de herenboer
Lammoraal Albertus Aemilius Sluyterman
(1757-1838).
Het huis ziet er rond 1875 nog heel anders uit
dan nu. De grote boerenschuur laat Wiegerius
omstreeks 1883 bouwen. Twintig jaar later
worden het oude voorhuis van de boerderij en
een naastgelegen woning gesloopt. Op de lege
plek keert in 1903 het huidige, blokvormige
woonhuis met karakteristieke portiek en balkon
terug, dat met de bestaande schuur wordt
verbonden. De kop-hals-rompboerderij blijft
nog tot 1976 in bezit van nazaten van Wiegerius
en Jantje en wordt dan verkocht aan de huidige
bewoners, de familie Castelein.
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19. Jorwert – Sluytermanwei 25
(tuin notariskantoor)

↑

Het grote huis Sluytermanwei 25 is al bijna
twee eeuwen in gebruik als notariskantoor.
De eerste notaris die zich er vestigt, is
Bernardus van Assen in de jaren dertig van de
19e eeuw. In 1884 komt het pand in het bezit
van notaris Tjomme Kingma Boltjes, die het met
een naastgelegen woning laat samenvoegen
en hier en daar ook uitbreidt. Zijn zoon Pieter
neemt in 1912 de Leeuwarder architect Hendrik
Hendriks Kramer (1850-1934) in de arm voor een
prestigieus verbouwingsplan, dat uiteindelijk
niet tot uitvoering komt.
Van oudsher ligt achter het notariskantoor
en de naastgelegen panden een grote tuin,
die wordt gebruikt voor het opvoeren van het
jaarlijkse Iepenloftspul. Het eerste stuk, ’De
klokken fan Jorwert’, wordt op 25 augustus
1954 opgevoerd en is een dankbetuiging van
het kerkbestuur voor de door velen geboden
hulp bij de wederopbouw van de kerktoren
en restauratie van de kerk. Sindsdien is de
toneeluitvoering een traditie die duizenden
bezoekers uit heel Nederland aantrekt.

20. Jorwert – Sluytermanwei 29 (café)

↗

Het café “Het Wapen van Baarderadeel”
bestaat al eeuwenlang. De vroegste vermelding
van de herberg dateert uit 1511. Aan het begin
16

van de negentiende eeuw kreeg de herberg,
die een belangrijke pleisterplaats was voor
schippers en kooplui tussen Leeuwarden en
Sneek, zijn huidige naam. De uitbaters waren
niet alleen tapper, maar hadden meestal een
tweede beroep als boer, kruidenier, timmerman
of bakker.
Vaak kwam die nevenfunctie van pas: direct
nadat timmerman Minne van der Ploeg in 1886
ook kastelein was geworden, begon hij aan de
bouw van een verdieping op “Het Wapen van
Baarderadeel”. Door die op een aantal pilaren
uit te bouwen ontstond een fraaie trochreed.
De karakteristieke bogen daarin werden pas in
1946 aangebracht.
Van 1900 tot 1954 was Willem Koenraads Sobel
uitbater van “Het Wapen van Baarderadeel”
en vanaf het begin van de jaren ’60 werd de
dorpskroeg 35 jaar lang bestierd door Jan en Eef
Dijkstra, een oom en tante van de huidige eigenaar. Het café is altijd de huiskamer van Jorwert
geweest en de bovenzaal gaf onderdak aan een
veelheid aan activiteiten, van vakbondsvergaderingen tot zittingen van de boerenleenbank.
In 1998 vond er, als gevolg van het verschijnen
van Geert Mak’s boek “Hoe God verdween uit
Jorwerd” (1996), zelfs het jaarlijkse boekenbal
plaats, waaraan een kleine plaquette op de
gevel herinnert.

AANVULLENDE ACTIVITEITEN IN DE DORPEN
Kaatsclinic Weidum

→

Maak kennis met de typisch Friese sport
kaatsen! Om 11.00-13.00-15.00 uur verzorgt de
Weidumse Kaatsvereniging “Nije Kriich”’ op
het kaatsveld bij de Buorren in het hart van
het dorp een kaatsclinic. U krijgt uitleg over
deze sport en een presentatie en er is vast ook
ruimte voor jong en oud talent om het zelf eens
te proberen. Deze clinic duurt ca 30 minuten.

Demonstratie Tippen Jorwert
Kent u deze typische historische behendigheidssport? Op het sportveld van Jorwert aan de
Pastoriefinne 1 wordt er tussen 13.00-17.00 uur
een uitleg gegeven van het Tippen. Deze sport
werd voor het eerst genoemd in 1775 en Jorwert
is het centrum van het hedendaagse Tippen.
Tipvereniging “Reitsje him” zal uitleg geven en
u kunt ook zelf uw vaardigheid beproeven.

Notaristún Jorwert
In de Notaristún vindt jaarlijks het Iepenloftspul
plaats. In 2019 is dat “Stjer yn it Tsjuster” en
het wordt gespeeld op verschillende avonden
tussen 29 augustus en 28 september waaronder
14 september, de dag waarop ook de Open
Monumentendag plaatsvindt. Speciaal voor deze
Open Monumentendag zullen medewerkers van
het Iepenloftspul om 11.00-13.00-15.00 uur in de
Notaristún een uitleg geven over de achtergrond
van deze mooie traditie en de inhoud van de nu
lopende voorstelling.

INFORMATIEPUNT EN PLEISTERPLAATSEN
Het centrale informatiepunt van deze Open
Monumentendag is het Multifunctioneel
Centrum De Wjukken in Mantgum. Hier zal
om 09.30 uur de Open Monumentendag
worden geopend door burgemeester Buma van
Leeuwarden. In MFC De Wjukken kunt u
ook informatie krijgen over de Leeuwarder
Historische Vereniging Aed Levwerd.
Cultuur en de buitenlucht maakt hongerig en
dorstig. Op diverse plaatsen in de dorpen kunt
u een hapje eten of een kopje koffie of thee of
frisdrank gebruiken.
In Mantgum kunt u terecht bij Multi
Functioneel Centrum De Wjukken, Om ’e Terp
21 of bij café snackbar Bonnema, De Wâl 1

In Weidum zal er in de consistorie aan de
Lytse Buorren 2 de gelegenheid zijn om een
consumptie te verkrijgen. U zit hier in het hart
van het dorp en vlakbij de kaatsdemonstratie.
In Jorwert is café Het Wapen van Baarderadeel
de gehele dag geopend. Dit historische café
is overigens ook één van de opengestelde
monumenten van deze dag.
In Bears zijn bij Uniastate consumpties
verkrijgbaar.
In Jellum is Jonker Sikke geopend. Jonker
Sikke van Dekema (1548 – 1625) woonde op
Mammema-state en ligt begraven in de kerk
van Jellum. Enige relikwieën van deze state zijn
onlangs weer opgegraven. Deze zijn bij eetcafe
‘Jonker Sikke’ in Jellum te bewonderen.
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VERVOER
Openbaar vervoer
Mantgum is per trein goed bereikbaar vanuit
zowel Leeuwarden als Sneek. Vervolgens kunt
u te voet de opengestelde panden in Mantgum
bezoeken of gebruik maken van de hop-on-hopoff bus.

Op de fiets
De dorpen Mantgum-Weidum-Jorwert en Bears
zijn natuurlijk ook per fiets goed bereikbaar.
Desgewenst kunt u uw fiets ook in één van de
dorpen parkeren en met de hop-on-hop-off bus
de andere dorpen bezoeken.

Met de auto
Ook per auto zijn de dorpen goed
bereikbaar. De meeste parkeergelegenheid vindt u bij MFC De Wjukken in
Mantgum.

Nostalgische hop-on-hop-off bus
U kunt ook gratis gebruik maken van
de nostalgische hop-on-hop-offbus
Jorwert***

die tussen 10.00-17.00 uur op en neer rijdt
tussen Jorwert en Bears en bij het treinstation
Mantgum en vier andere plekken een halteplaats
heeft. Zo kunt u ook de andere dorpen bezoeken.

Sloepentocht Bears-Jorwert
Geniet vanaf het water van de rust en het
wijdse uitzicht van de Leeuwarder Greidhoeke!
Aanvullend op de bus vaart er op deze dag 5x
een grote sloep op en neer tussen Bears en Jorwert. Bezoekers van de Open Monumentendag
kunnen gratis meevaren. De opstap locaties zijn
de kano steigers in de Bearster- en Jorwerter
Feart en ze zijn op de kaart aangegeven. Een
tochtje duurt ca 20 minuten. De sloep vertrekt
ca 11.00-12.00-13.00-14.00-15.00 uur
uit Bears naar Jorwert en gaat
ca 11.30-12.30-13.30-14.3015.30 uur weer terug van
Jorwert naar Bears. Per
vaart kunnen er ongeveer
15 passagiers meevaren en
vol=vol!

station Mantgum

Kern Mantgum

Kern weidum

Bears***

10.05>

10.15>**

10.30>

>10.35 aankomst

11.10< aankomst

<11.05

<11.00**

<10.45

<10.40 vertrek

11.20> vertrek

11.35*>

11.45>**

12.00>

>12.05

12.40<

<12.35

<12.30**

<12.15

<12.10

12,50>

13.05*>

13.15>**

13.30>

>13.35

14.10<

<14.05

<14.00**

<13.45

<13.40

14.20>

14.35*>

14.45>**

15.00>

15.05>

15.40<

<15.35

<15.30**

<15.15

<15.10

15.50>

16.05*>

16.15>**

16.30>

>16.35

17.00

<16.55

<16.50

<16.40

<16.35

17.20

17.25

*	hier staat bus ca 10 minuten stil om reizigers vanaf Jorwert af te zetten aangekomen
treinreizigers op te pikken
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** hier staat bus ca 5 minuten stil
*** bus keert in Jorwert en Bears

OVERIGE ACTIVITEITEN OP ANDERE LOCATIES
Zaterdag 14 september

Zondag 15 september

Lions, cultuurhistorische wandeling door
de Lionspolder

Jorwert, Sint Radboudkerk: orgelconcert

Aanvang 14.00 uur, organisatie Natuurmonumenten
Samen met Jeroen Wiersma, auteur van het
boek De Greidhoeke, cultuurhistorie van een rijk
weidevogelgebied, wordt gewandeld door de
Lionserpolder. De bijzondere polder kent tal van
oude kreken en in de percelen zijn de historische
greppelpatronen te herkennen. In 2018 zijn
bij archeologisch onderzoek sporen van een
nederzetting uit de late IJzertijd gevonden. De
wandeling (deelname is gratis) begint en eindigt
bij de Catharinakerk in Lions. Aansluitend serveert de koster koffie in het 14e-eeuwse kerkje.
Aanmelding via www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/lionserpolder

Leeuwarden, Huis van Eysinga
(Koningsstraat 25)
Geopend van 12.00 uur tot 16.00 uur (gratis)
Gebouwd eind 18e eeuw in een neoclassicis
tische stijl voor de Friese adellijke familie
Van Eysinga. Tussen 1881 en 2013 was het
Fries Museum hier gevestigd. Daarna werd
Vereniging Hendrick de Keyser eigenaar en
is het pand gerestaureerd. Het huis is in 2018
ingericht als Museumhuis.

Leeuwarden, Fries Landbouwmuseum
(Felling 6)
Geopend van 13.00 tot 17.00 uur (tijdens de Open
Monumentendag 2019 gratis entree)

De Leeuwarder stadsorganist Theo Jellema
bespeelt op zondag 15 september het orgel in
de Sint Radboudkerk van Jorwert. De kerk heeft
een monumentaal Van Gruisenorgel uit 1799.
Het concert is gratis toegankelijk en begint om
15.00 uur.

Leeuwarden, HCL (Groeneweg 1): boek
presentatie en architectuurwandeling
In het Historisch Centrum Leeuwarden wordt
om 14.00 uur een nieuw boekje gepresenteerd
in de stadswandelingreeks. Het onderwerp:
wandel- (en fiets)routes langs nieuwe
architectuur in Leeuwarden. Aansluitend op
de presentatie kan onder leiding van gidsen
een rondwandeling van een uur langs nieuwe
architectuur worden gemaakt.

Leeuwarden, Huis van Eysinga
(Koningsstraat 25)
Geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur (gratis)
Zie ook zaterdag 14 september.

Leeuwarden, Keramiekmuseum
Princessehof (Grote Kerkstraat 9-11)
Geopend van 11:00 tot 17:00 uur (tijdens de
Open Monumentendag 2019 gratis entree)
Tijdens deze dag ontdekt u meer over de
geschiedenis van het museumgebouw.
Ook kunt u deelnemen aan een conservatorrondleiding door de nieuwe tentoonstelling
Gezonken schatten of u laten verrassen door
diverse activiteiten. Aanmelding hiervoor
via de website www.princessehof.nl.
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Weidum, Lytse Buorren

Organisatie Open Monumentendag Leeuwarden:

Veel dank gaat uit naar de dorpsbelangen, historische

Historisch Centrum Leeuwarden, Monumentenzorg

werkgroepen en diverse verenigingen in de dorpen

gemeente Leeuwarden, Leeuwarder Historische

Mantgum, Weidum, Jorwert en Bears. Verder naar alle

Vereniging Aed Levwerd

eigenaren en gebruikers van opengestelde panden en
naar de vrijwilligers. Dankzij hun inzet, deskundigheid

De Open Monumentendag Leeuwarden 2019 is

en gastvrijheid kan de Open Monumentendag tot

financieel mogelijk gemaakt door:

stand komen.

- P.W. Janssen’s Friesche Stichting
- Meindertsma-Sybenga Stichting

Redactie en teksten: werkgroep Open Monumenten-

- Stichting Sint-Anthony Gasthuis

dag Leeuwarden

- Old Burger Weeshuis Leeuwarden

Ontwerp: Richard Bos

- Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis

Druk: Dekker Creatieve Media & Druk

- Boelstra-Olivier Stichting

App: Meint Span

- Zadelfonds gemeente Leeuwarden
- Gemeente Leeuwarden

Monumentenzorg &
Archeologie

Leeuwarder Historische Vereniging

Aed Levwerd

