
nr. 54). In de rekeningen is te lezen welk materiaal

voor de bouw is aangewend. Zo worden baksteen,

hardsteen, kalk, tegels, hout, spijkers en ijzerwerk

genoemd. Uit de tekst blijkt bovendien dat het

benodigde zand per schip is aangevoerd, dat de

graafwerkzaamheden in de week van 30 maart

1522 zijn begonnen en dat bij de constructie van

de wallen zoden zijn gebruikt. Het poortgebouw

blijkt pas În tweede instantie te zijn voltooid: van

27 augustus tot 22 oktober 1524 was men nog

druk aan het metselen. Nadere studie zal tal van

andere bijzonderheden aan het licht kunnen bren

gen.

Hierboven kwam al ter sprake dat na de gedeeltelij

ke sloop van het blokhuis op het terrein woonhui

zen verrezen. Tijdens het booronderzoek werden

de resten ervan aangeboord. Normaliter kunnen

zulke huizen gelokaliseerd worden met behulp van

de >kadastrale minuten van 1832. In dit geval is

zo'n reconstructie niet mogelijk gebleken, omdat

de oude percelering niet meer op het minuutplan

aangegeven is. Door vergelijking van de gegevens

uit de >OAT van 1832, uit de >belastingkohieren

van 1801 en 1804 en uit >koopakten uit de perio

de van ca. 1770 tot ca. 1800 kon echter worden

vastgesteld dat in die periode aan de oost- en

westzijde van het terrein een twintigtal huizen

heeft gestaan. Deze conclusie kon worden onder

steund door de vondst van enkele belendingsgege

vens in de koopakten. Zo is er sprake van een smal

straatje tussen de huidige Smidstraat en het blok

huisterrein, en worden enkele panden aan de oost

zijde vermeld. Combinatie van deze gegevens met

de uitkomsten van archeologisch onderzoek kan

wellicht leiden tot de definitieve lokalisering van

deze huizen. BHdV

Fragment uit de rentmees
tersrekening over 1523 van
Jan van der Eycke betreffen
de de bouw van het blok
huis. RAF
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De Friese steden
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Vanaf de late middeleeuwen tot aan de recente
gemeentelijke herindeling kende Friesland elf ste

den. In strenge winters worden wij daar nog wel

aan herinnerd. Of een plaats als stad gold, hing

niet af van de grootte of de aanwezigheid van

muren en stadsgrachten. Het criterium was dat een

stad - vanwege haar bijzondere functie - in juridisch

en bestuurlijk opzicht uit het omringende platte
land was gelicht en zo een grote mate van zelfstan

digheid bezat.

Niet alle elf steden zijn even oud. Dokkum,

Leeuwarden, Bolsward en Staveren stammen bij
voorbeeld uit de volle middeleeuwen, terwijl een

stadje als Sloten pas În de 14de eeuW werd
gesticht. Behalve in de chronologie zijn ook in de

ontwikkelingsgeschiedenis van de afzonderlijke ste

den grote verschillen aan te wijzen. De stadsvor
mende factoren liepen sterk uiteen. Franeker was

vanouds een juridisch centrum. Workum,

Hindelopen en Harlingen ontleenden hun belang

voornamelijk aan hun laat-middeleeuwse handel en

scheepvaart. Sloten daarentege.n was vooral mili
tair-strategisch van belang. Sommige steden, zoals
bijvoorbeeld Sneek, maakten in de late middeleeu

wen een snelle groei door, terwijl Staveren in deze

tijd juist aan belang inboette.

Naast het juridisch vaststaand elftal steden beston

den in de middeleeuwen en ook later nog verschil

lende andere plaatsen met regionale centrumfunc

ties. Zo hadden Kornwerd, Holwerd en Harich in de

14de, Joure in de 15de eeuw een geprivilegieerde

markt. Berlikum genoot in de 15de eeuw een spe

ciale juridische positie maar slaagde er niet in tot

een volwaardige stad uit te groeien. Ook na 1500
kende Friesland zulke als 'vlekken' aangeduide

plaatsen met een verzorgende functie. De geschie

denis van de Friese steden was kortom vol dyna

miek.

Daarmee is aangegeven dat het niet onze bedoe

ling kan zijn de ontwikkeling van de Friese steden

in extenso te behandelen. Wij beperken ons in het

volgende tot de vroeg- en vol-middeleeuwse

geschiedenis van de Leeuwarden, dat in alle stadia

een centrale functie vervulde. Van agrarische

nederzetting groeide het, via de status van hoofd

dorp, uit tot regionaal centrum. De Iaat-middel

eeuwse ontwikkeling vormt een voortzetting van

deze groei, maar wordt hier niet verder behandeld.

De bouw van stadsstinzen en het ontstaan van een

nieuwe economische as aan de Voorstreek valt dus

buiten dit bestek. GJdL en PNN

-~
~

Deel V

Het centrum van
Leeuwarden rond de Eewal
(even boven het midden),
volgens de kaart van Sems
(1603)

Enkele vol-middeleeuwse f&
munten uit Leeuwarden. ~~
Naar: Van der (hijs, 1855
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12 De Hoogstraat van Leeuwarden

In de binnenstad van Leeuwarden bevinden zich

aan weerszijden van het Gouverneursplein/de

Eewal twee terpen die als verhoging goed zicht

baar zijn (>visuele inspectie). Op de noordelijke terp

lopen tussen het Gouverneursplein/de Eewal en de

Grote Kerkstraat drie dwarsstraten, waaronder de
Kleine Hoogstraa!. Deze Kleine Hoogstraat ligt

nagenoeg In het verlengde van de Grote
Hoogstraat op de zuidelijke terp. Aan de Kleine

Hoogstraat, die vanaf het zuiden gezien snel stijgt,
staan tal van smalle panden die in oorsprong van

hoge ouderdom zijn. Grootschalige ingrepen in de

Leeuwarder binnenstad hebben in het recente ver

leden aanleiding gegeven tot archeologische

onderzoekingen (>opgraving) van wisselende

omvang. Deze onderzoekingen toonden aan hoe

waardevol beide terpen zijn. Toch staan ze niet op

de >Archeologische Monumentenkaart van

Friesland.

Vol-middeleeuws Leeuwarden was een regionaal

centrum, waar in de 11 de eeuw werd gemunt De

ruimtelijke ontwikkeling van de nederzetting op

beide terpen kan inzicht verschaffen over de oor

sprong en ouderdom van de handel, diensten en

nijverheid in middeleeuws Leeuwarden. Bij gebrek

aan voldoende onderzoek is het nog niet mogelijk

om in details te treden. Vooralsnog is alleen de

hoofdstructuur van de nederzetting onderwerp van

studie.'

Het oudste

stedelijke

Leeuwarden

1. Zie verder: De Langen
1992,196-272.
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Een noogversierde gegla
zuurde kan uit de 13de/14de
eeuw, gevonden bij de
Hoogstraat.
Foto Fries Museum

1. Schuur 1979.

2. Bos e.a., in voorberei
ding.
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Landschappelijke ligging
Leeuwarden lag in de middeleeuwen aan de

Middelzee en wel op de plaats waar een priel of
riviertje, de latere Ee, in zee uitmondde. De
Middelzee ontstond in de Romeinse tijd en de vroe

ge middeleeuwen doordat de benedenloop van de
rivier de Boorne zich toen stapsgewijs tot zeearm
verbreedde. Dienovereenkomstig wisselde ook de

landschappelijke ligging van Leeuwarden. In de
Romeinse tijd lag de nederzetting nog alleen aan
de Ee, die eerst meer westelijk de benedenloop van

de Boorne bereikte, die op haar beurt noordelijker
in zee stroomde. Nadat de Boorne in de post
Romeinse periode aanzienlijk was verwijd, lag

Leeuwarden direct of vrijwel direct aan de kust. In
de 9de/l Ode eeuw is de kustlijn nogmaals ver

plaatst. Doordat oude kleilagen tijdens dit proces
opnieuw langs de kuststrook werden afgezet,
kwam Leeuwarden op de oeverwal te liggen. Deze
oeverwal ging iets noordelijker over in de grote en

oudere doorlopende kwelderwal van Oostergo
(>bodemkaart). Op korte afstand oostelijk van

Leeuwarden bevonden zich de lage landen van het
knipkleigebied en klei-op-veengebied, de latere
Lage Buitenlanden. Ook in zuidelijke richting

namen de zandigheid en de hoogte van de bodem
in relatief belangrijke mate af. In de 13de eeuw
was de Middelzee voldoende dichtgeslibd om inge

polderd te kunnen worden, hetgeen in snel tempo
gebeurde.

Van één naar drie terpen
In de Merovingische tijd bestond Leeuwarden uit

een terpnederzetting ter plaatse van de 5t.
Vituskerk, de huidige Oldehove. Deze terp nam

waarschijnlijk toen al een kwetsbare positie in. Dit
verklaart waarom de vroeg- en vol-middeleeuwse
uitbreiding op enige afstand van Oldehove ont

stond, en wel aan weerszijden van de huidige
Eewal . De stratigrafie van de zuidelijke terp en één
van de C14-dateringen van de noordelijke terp

maken het waarschijnlijk dat de bewoning aan
weerszijden van de Ee in de 8ste eeuw begonnen
is. Zowel ten noorden als ten zuiden van de Ee zijn

ophogingslag~n uit de 9de eeuw gevonden. Deze
verschuiving van west naar oost kreeg in de late
middeleeuwen een vervolg. Het is vrij eenvoudig

om op grond van de hoogteverschillen (>hoogte
metingen), de >stadsplattegronden, de kadastrale
indeling (>kadastrale kaarten) en hetgeen we van

laat-middeleeuws en vroeg-modern Leeuwarden
weten, deze latere ontwikkeling af te pellen van de
oudste uitbreiding. Vastgesteld kan worden dat de

laat-middeleeuwse uitbreiding van Leeuwarden in
hoofdzaak plaatsgevonden heeft langs de oostran
den en ten oosten van beide jongere terpen, dat

wil zeggen dicht aan de Ee en vooral aan de
Voorstreek. Deze groei laat zich verklaren als een
concentratie langs de binnenwateren, een ontwik

keling, die in verband kan worden gebracht met
het wegvallen van de Middelzeeroute.

De terp ten zuiden van de Ee
Uit de oriëntatie van nederzettingssporen en de
datering van ophogingslagen (>opgraving) is geble

ken dat de oudste ophogingslaag ten zuiden van
de Ee rond de Grote Hoogstraat ligt. De lengte-as
van deze terp liep beslist niet evenwijdig aan de Ee,

zoals op grond van de huidige hoogteverschillen
aangenomen is. 1 Vanuit deze kern werd de terp
sindsdien uitgebreid, voornamelijk in oostelijke en

westelijke richting. De beschikbare gegevens wijzen
erop dat in de volle middeleeuwen de Grote
Hoogstraat op de zuidelijke terp de belangrijkste

straat was. Ten westen hiervan, dat wil zeggen ter
plaatse of even ten westen van de 5t.-Jacobsstraat,

liep de dijk of functioneerde de terprand als zoda
nig. Deze dijk liep over de 1Ode-eeuwse dam die
vermoedelijk ter hoogte van het Gouverneursplein

lag. De parallel aan de Grote Hoogstraat lopende
straten ontstonden langs de uiteinden van de
haaks op de Grote Hoogstraat uitgezette percelen,

of werden aangelegd toen deze percelen werden
opgedeeld. De straten en stegen die dwars op de
Grote Hoogstraat staan of stonden, zijn het resul

taat van een secundaire of wellicht zelfs tertiaire
ontwikkeling (>stadsplattegronden en >kadastrale
kaarten). Een en ander betekent dat van de histo

risch bekende straten alleen de Grote Hoogstraat
een vroeg-middeleeuwse weg kan zijn geweest.
De St.-Jacobsstraat en de Minnemastraat2 zullen

hoogstens als perceelsgrenzen zo oud zijn.
Mogelijk had dit deel van de nederzetting ten zui

den van de Ee oorspronkelijk een blokvormige
opzet.
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De terp ten noorden van de Ee
Ook voor de noordelijke terp is aangetoond

(>opgraving) dat de huidige hoogtelijnen een ver

keerde indruk geven van de vol- en vroeg-middel

eeuwse vorm. Helaas is de ontwikkeling van de

bewoning ten noorden van de Ee onduidelijker dan

die van het zuidelijke deel. Het is mogelijk dat de

terp pas in de 1Ode/12de eeuw een meer gesloten

lichaam heeft gekregen ten gevolge van het gelei

delijk samengroeien van enkele individuele opho

gingen. Waargenomen hoogteverschillen en de

aanwezigheid van een brede sloot dwars op de Ee

kunnen hierop wijzen. Het is mogelijk dat dit

samengroeien van meerdere individueel opgehoog

de erven of groepen erven, volgde op een door de

9de/1 Ode-eeuwse erosie gestimuleerde samentrek

king van een meer verspreide bewoning. Een en

ander kan verklaren waarom zich ook in het latere

randgebied vroeg-middeleeuwse sporen bevinden.

De Beijerstraat, Kleine Hoogstraat, Bontepapesteeg

en de westzijde van Bij de Put (>kadastrale kaarten)

geven de vol-middeleeuwse hoofdstructuur aan.

Het blok tussen Bontepapesteeg en Bij de Put is

evenwijdig aan deze lijnen opgesplitst geweest in

twee delen. Deze hoofdindeling strekte zich in

noordwestelijke en mogelijk ook in noordoostelijke

richting uit. Deze gebieden zijn later heringericht.

Ook de zuidrand van de terp is pas later volgens

het huidige patroon ingedeeld. Aangezien deze

hoofdstructuur van vroeg-middeleeuwse oorsprong

kan zijn, is het mogelijk dat de oorspronkelijke

nederzetting ook ten noorden van de Ee een blok

vormige, rechthoekige opzet had en dat daarbin

nen pas in de volle middeleeuwen een of meer

straten ontstonden. Het is verleidelijk om te veron

derstellen dat de Kleine Hoogstraat op deze terp de

oudste straat is, en wel omdat deze in het verleng

de ligt van de op de zuidelijke terp gelegen Grote

Hoogstraat.

De grote lijn tot ca. 1100
De vroeg- en vol-middeleeuwse uitbreiding van

Leeuwarden heeft waarschijnlijk een blokvormige

opzet gehad. Verschillende agrarische nederzettin

gen in Oostergo die even oud zijn als deze uitbrei

ding van Leeuwarden, hebben een soortgelijke

ruimtelijke indeling. Hieruit volgt dat ook

Leeuwarden oorspronkelijk een agrarische neder

zetting was. Pas in de volle middeleeuwen ont

stond binnen deze nederzetting een straat, te

weten de (Kleine en Grote) Hoogstraat. Dergelijke

straatnederzettingen - ook wel hoofddorpen

genoemd - ontstonden ook elders in deze tijd. Ze

duiden nog niet direct op een centrale functie voor

de regio. Zelfs wanneer de Hoogstraat tot de laat

9de/l Ode eeuw terug zou gaan, is het waarschijn

lijk dat Leeuwarden haar regionale rol pas verwierf

in de late 1Ode/11 de eeuw. In die tijd ontwikkelden

zich in Friesland en Groningen namelijk enkele

muntplaatsen met een regionale marktfunctie.

Leeuwarden was daar één van, ongetwijfeld mede

omdat het gunstig lag tussen het oude kleigebied

en de ontgonnen veenstreken. GJdL

Het belang van de Hoogstraat historisch
getoetst
Het archeologisch vastgestelde belang van de beide

Hoogstraten en hun onmiddelijke omgeving als het

oudste deel van Leeuwarden waar handelen nijver

heid een plaats kregen, wordt door verschillende

Opgravingsprofiel ten
noordwesten van de Grote
Hoogstraat, aan de rand van
de voormalige Ee.
Naar: De langen 1992, 243

Het oudste stedelijke
Leeuwarden bestond uit de
Kleine en Grote Hoogstraat,
gelegen resp. ten noorden
en zuiden van de voormalige
Ee
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Lijst van leeuwarder burgers
in het Streetsera-espel met
hun belastingaanslagen,
1492.
Gemeentearchief
leeuwarden.l150

1. Noomen 1989, 29-30

2 Van Buijtenen 1950~

73-75; PKAFVII, 21.

3. Schuur 1979, 66-69;
De Langen 1992, 269
272,

4. Schroor 1993, 63-102
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historische feiten ondersteund.

Allereerst is er het parochiewezen. Hierboven werd

reeds de terp Oldehove genoemd. Daar stond de

St.-Vituskerk, de oudste parochiekerk van

Leeuwarden, die waarschijnlijk reeds in de 9de of

vroege 1Ode eeuw werd gesticht. Het belang van

de niet-agrarische nederzetting blijkt daaruit dat

ten noorden van deze handelsbuurt in de 12de

eeuw een aparte zelfstandige parochiekerk, de

Onze Lieve Vrouwe-kerk, werd gesticht. Eenzelfde

verschijnsel deed zich ongeveer gelijktijdig voor in

de stad Groningen: daar werd de Aa-kerk gesticht

als parochiekerk van de handelsbuurt bij de

Brugstraat en de Hoge der Aa. Het kerkhof, 'it hol'

van de Leeuwarder dochterkerk werd ter onder

scheiding van dat van de St.-Vituskerk 'Nijehove'

genoemd; de naam Oldehove zal dus ook pas uit

die tijd dateren.' Op Nijehove verrees in de 13de

eeuw nog een tweede kerk: de kloosterkerk van de

Dominicanen, die onder de naam Grote Kerk nog

bestaat.

In de oudere historische literatuur wordt meestal

aangenomen dat het hele gebied rond de Grote

Kerk, de Hoogstraten, de Minnemastraat, de Eewal

en de Voorstreek deel uitmaakte van de parochie

Nijehove. Recent onderzoek wees uit dat dit onjuist

is. Het grootste deel van dit gebied, waaronder de

Grote Hoogstraat, heeft altijd onder de Oldehove

behoord. De parochie Nijehove had slechts een

zeer beperkte omvang: zij omvatte alleen het

Nijehoofster kerkhof en het gebied dat begrensd

werd door de Grote Kerkstraat, de St.

Anthonystraat, de Nieuwestad, het Herenwaltje, de

Eewal, de Zuupsteeg en de Bontepapensteeg. De

voornaamste stedelijke bebouwing in dit gebied lag

aan de Kleine Hoogstraat. die zo gezien dus de

kern van de parochie Nijehove vormde. 2

De conclusie kan zijn dat lang niet de hele oude

handelsbuurt onder Nijehove kwam. Het grote

belang van de beide Hoogstraten en de daar in de

12de eeuw aanwezige rijkdom wordt door deze

conclusie alleen maar benadrukt: blijkbaar was de

financiële draagkracht van de bewoners en grond

eigenaren rond de Kleine Hoogstraat zo groot dat

zij in staat waren dit kleine gebied een eigen kerk

te geven en die van voldoende inkomsten te voor

zien! De Langens stelling dat de Hoogstraten de

hoofdas zijn geweest van het oudste stedelijke

leeuwarden, en niet de loodrecht hierop staande

straten, zoals Schuur nog aannam, krijgt zo een

belangrijke ondersteuning.3

Ook in de late middeleeuwen is er een aanwijzing

die het archeologisch aangetoonde belang van de

Hoogstraten historische steun geeft. Uit 149Z werd

namelijk een lijst van Leeuwarder burgers opge

steld. Ze diende waarschijnlijk als grondslag voor

een belasting om de oorlogskosten te betalen, die

het gevolg waren van de recente keuze van de stad

voor de Vetkoperse partij.4 Interessant is dat de

namen per espel (stadswijk) zijn gegroepeerd. Voor

de Hoogstraat is van belang dat de wijk ter weers

zijden van de Eewal, die in volgende eeuwen als

Minnema Espel bekend zou staan, in deze lijst als

'Streetsera Espel' wordt aangeduid. Het is vrijwel

zeker dat met de 'street' de Hoogstraat wordt

bedoeld. Van verschillende in de lijst onder

Streetsera Espel genoemde burgers, waaronder

enkele stadsbestuurders weten we uit andere bron

nen ook 'Inderdaad dat zij 'In de Hoogstraat woon

den. Dat was bijvoorbeeld het geval met de sche

penen Willa Heentiama en Allert Doedis Siercksma,

de vleeshouwers Harmen Flaschouwer en Jacob

Dirckszoon en de schoenmakersweduwe Remad

Bennerts.

Op de vooraanstaande plaats van de Hoogstraat

wijst trouwens ook dat huis van de laatstgenoemde

in de Grote Hoogstraat tevens als raadhuis dienst

deed. De rijkdom van het Streetsera Espel ten

opzichte van de andere stadswijken tenslotte blijkt

uit het feit dat dit espel volgens de lijst van 1492

tweemaal zoveel als de andere bijdroeg en dat de

aanslag per persoon hier gemiddeld anderhalf maal

zo hoog was als in de overige espelen.

PNN
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