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paul n. noomen

De stins en state te Nijehove

Wie in de Pijlsteeg in Leeuwarden door een poortje gaat, komt op een 
binnenplaats. Vandaar heeft men uitzicht op het huis Pijlsteeg 8 met een 
hoog opgaande achtergevel in gele steentjes. De zijmuren zijn ouder: de 
westelijke zijmuur heeft rode in staand verband gemetselde rooswinkels, 
de oostmuur kloostermoppen in wild verband met een dichtgemetseld 
kloosterkozijn dat hoger is dan de begane grond. De moppen-muur da-
teert hoogstwaarschijnlijk van voor 1500. Het huis ligt in het verlengde 
van Grote Kerkstraat 65, waarvan het het achterhuis lijkt te zijn. Alexander 
Jager heeft terecht op het uitzonderlijke hiervan gewezen. Een ‘modaal 
woonhuis’, zoals het huis aan de Kerkstraat, had in de vijftiende eeuw in 
Leeuwarden in het algemeen namelijk nog geen stenen achterhuis.
 Archiefonderzoek naar de bezitsgeschiedenis van de huizen aan de 
Kerkstraat werpt meer licht op deze zaak. Grote Kerkstraat 65 blijkt in 1548 
bewoond te worden door Gabbe Douwema. Gabbe stamde uit een familie 
van kleine hoofdelingen die ondermeer in Garijp en Jislum bescheiden 
stinzen bezat. In een eerste huwelijk was hij met een dochter van Foppe 
Matthysz Oenya getrouwd, in een tweede huwelijk met Ebel Herbranda. 
Gabbe was lid van het Soete Name Jezusgilde, een gebedsbroederschap. In 
1546 ging hij een weddenschap aan dat hij een pelgrimage naar Jeruzalem 
zou maken. Sindsdien was ‘de godsridder’ zijn bijnaam. Na Gabbes dood 
hertrouwde zijn weduwe Ebel in 1552 met de advocaat mr Hoyte Meinsma. 
De erfgenamen Meynsma verkochten het huis in 1588. Het huis van de 
Douwema’s en Meynsma’s wordt nooit als stins aangeduid; een huis vlak 
erbij echter wel, en dat is interessant vanwege het oude muurfragment.
 In 1531 en 1532 werden belastingsregisters opgemaakt van het Hoekste-
respel, waartoe het blok Grote Kerkstraat-Pijlsteeg-Nijehoofsterkerkhof 
behoorde. Daarbij werd een geografische volgorde aangehouden. Direct 
voor Gabba Douwama huys ende kamer wordt in beide jaren Gabbes zwager 
Mathys Foppa zn voer staeten ende drie kameren genoemd. Ze waren dus bu-
ren. Omdat de ‘state’ van Foppe Mathys’ familie tussen 1458 en 1601 her-
haaldelijk ook als stins voorkomt, ligt de veronderstelling voor de hand 
het stuk muur met kloostermoppen als een rest van deze stins te zien. An-
dere feiten wijzen in dezelfde richting. Zo is het opmerkelijk dat de erven 
van Grote Kerkstraat 69, 67 en 63 in de zestiende eeuw alle opstrekten tot 
aan het Pijlsteegsdiep (Perkwaltje). Ook de hoff van de Oenia stins strekte 
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in 1592 en 1598 tot daaraan toe. De waterlossing van nr. 65 mocht daar-
entegen in 1615 niet over de plaets nae achteren stromen, maar dat moest 
tussen nr. 65 en 67 door naar de Kerkstraat geschieden. Achter nr. 65 lag 
dus hoogstwaarschijnlijk een ander perceel, de hof van de Oeniastins. Van 
1601 tot 1615 behoorde deze hof aan de familie Velsius; in 1614 verwierf 
deze familie ook huis nr. 65, maar dat werd in 1615 weer verkocht. Vandaar 
de regeling over de waterlossing.
 Nu waarschijnlijk is gemaakt dat het oude muurfragment van Pijlsteeg 
8 een rest van de Oeniastins is, kan de geschiedenis chronologisch wor-
den verteld. Voor 1457 was de stins eigendom van Gherliff Wiggama. De 
Wiggama’s waren een aanzienlijke familie van stadsbestuurders. Elcke 
Wigghema was in 1398 schout van de stad geweest. Jelteke Wigghama was 
in 1422 Vetkoper hoofdeling, samen met ondermeer de Cammingha’s van 
Cambuur; in 1436 was hij schepen. Gherliff Wiggama trad in 1451 en 1454 
op als getuige en bemiddelaar in conflicten. Hij stierf voor 1457. Het jaar 
daarop, in 1458, werd een accoord bereikt tussen zijn erfgenamen. Daarbij 
bleek dat hij verschillende huizen en stinzen bezat. Behalve de stins bij 
Nijehove ondermeer de Wiggamastins bij de Brol. Aan beide uiteinden 
van de Kleine- en Grote Hoogstraat, de oude kern van het stedelijke cen-
trum, hadden de Wiggama’s dus een stins.
 Een van de erfgenamen Wiggama was Mathys Oeningha of Oenia. 
Waarschijnlijk was zijn moeder een Wiggama. Hij kreeg bij de boedel-
scheiding in 1458 ondermeer dat stens ende staetha toe Nya howe. De naam 
Oenia stins dateert dus van nadien. Van 1484 tot 1511 wordt Mathys’ zoon 
Foppe Matthysz Oenya, die eveneens schepen was, genoemd als bewoner 
van het Hoeksterespel. Een latere zestiende-eeuwse bron noemt hem een 

De achtergevel van het huis Pijlsteeg 8.

diggelgou d



265

heerschap hebbende syn stins by Nyehoeff tot Lewarden. Zoals gezegd vinden 
we in 1531 en 1532 de volgende generatie Oenia, namelijk Mathys Foppaz 
op de stins. In de jaren tussen 1573 en 1592 wordt Wisck van Ailva, weduwe 
van Kempo Winia, als eigenares van de stins genoemd. Na een verkoop 
binnen de familie in 1598 verkochten de erven Aylva en Winia de stins in 
1601 aan dr. Wilhelm Velsius. 
 Het is verleidelijk te veronderstellen dat de stins, waarvan het muur-
werk van Pijlsteeg 8 een rest is, evenals veel andere Leeuwarder stinzen 
(zoals nu nog het Burmaniahuis) niet aan de straat stond, maar meer 
noordelijk in de Oenia hof. In 1531 lagen achterop dit terrein de drie 
‘kameren’ aan het Pijlsteegsdiep die tot de verkoop in 1601 met de hof 
en de bomen steeds als toebehoren van de stins worden genoemd. In 
1598 wordt het complex bijvoorbeeld omschreven als zeeckere oude stins 
ende huysinge, metten plaetze, hoff, boemen ende plantagien staende ende gelegen 
binnen dese stede by Nyehofter kercke, mette uutgangen naer ‘t Pylsteechsdyept 
daertoe van olts behoert hebbende, met seeckere drye camers naest elx andere op 
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De liging van de Oenyastins.
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‘t noerd van ‘t voorschreven hoff op ‘t Pylsteechsdyeptswal staende. Misschien is 
het huis Grote Kerkstraat 65 pas tussen 1511 en 1531 op het voorterrein aan 
de straat opgetrokken. Douwe Gabbema zou het dan van zijn schoonva-
der gekregen kunnen hebben. Ook de hoven rond andere stinzen raakten 
pas na 1500 geleidelijk bebouwd.
 Het belang van de geschiedenis van ‘de stins bij Nijehove’ reikt verder 
dan die van de stins en zijn bewoners. Als we eerst de situatie rond de bei-
de andere Leeuwarder parochiekerken bekijken, valt op dat de St.-Catha-
rina van Hoek werd gesticht bij het Amelandshuis van de Cammingha’s, 
die ook het patronaatsrecht (het recht de pastoor voor te dragen) van deze 
kerk hadden, en dat naast St.-Vitus van Oldehove de stins van de Burma-
nia’s stond, die rond 1300 daar eveneens patronaatsrecht pretendeerden. 
Hoe was in Nijehove de relatie tussen kerk en stins? Allereerst blijken 
rond de terp van Nijehove nog verschillende andere stinzen en aanzien-
lijke huizen te hebben gestaan: te noemen zijn ‘t oldestins op de westhoek 
van de steeg de Modder (1596), de arx Kempemana (1593) of Keimpemastins 
uit de veertiende eeuw, Bischopsmahuus en -hof op de oosthoek van Kerk-
straat en Hoogstraat (1475), Thomasmahuis in de Kleine Hoogstraat (1501), 
het Van Gheel- of Andringahuis (1543) en ‘t olde styns by sinte Anthonis gast-
huys van de Cammingha’s (1526). De nu gelocaliseerde stins in Nijehove 
onderscheidde zich van de andere doordat de eigenaars ervan in 1538 en 
1573 met de Cammingha’s als enigen expliciet naast de ‘gemene parochia-
nen’ worden genoemd als gerechtigd tot het patronaatsrecht van Nijehove. 
Van de Cammingha’s, vanouds de belangrijkste familie van Leeuwarden, 
was al bekend dat ze ook in Nijehove belangrijke rechten en bezit hadden. 
Ook de naam Camminghahorne voor de kruising Hoogstraat-Kerkstraat 
herinnerde daar nog aan. Naast hen kunnen nu de Wiggema’s en (na 1458) 
de Oenya’s op dat stens ende staetha toe Nya howe worden genoemd. Deze 
‘stins en state’ lijkt daarmee de stins-bij-uitstek bij Nijehove, zoals het 
Amelandshuis dat op Hoek was en het Burmaniahuis op Oldehove.
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