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Vertrek en eindpunt:
De Doopsgezinde Vermaning aan de
Wirdumerdijk 18 in Leeuwarden

De route van deze stadswandeling voert u
meermalen door kleine straatjes en stegen. Dit
is opzettelijk gedaan om u een indruk te geven
van het oude Leeuwarden en niet in de laatste
plaats om een idee te geven van de paden, die
onze doperse voorouders bewandelden, c.q.
moesten bewandelen. Zeker in de tijd van de
vervolgingen was het bittere noodzaak zo
onopvallend mogelijk naar en van de plaatsen
van samenkomst te gaan, wilde men eigen leven
en dat van broeders en zusters niet in gevaar
brengen. Houdt u dat in gedachten gedurende
deze wandeling.

We starten onze wandeling op het Menno Simonsplein, vóór de Vermaning.
Menno Simons (Witmarsum, ca. 1496 - Bad
Oldesloe (Sleeswijk-Holstein), 31 januari 1561)
was een Nederlandse voormalig rooms-katholiek
priester en leidinggevende anabaptistische
reformator (kerkhervormer). Hij was de voorman
van wat later de Doopsgezinden, Menisten,
Mennonieten, of Mennonites genoemd worden.

Vanaf het plein lopen we de Wirdumerdijk op; we steken over,
lopen een klein stukje naar rechts en gaan via de Ayttasteeg
naar de Weaze.

In het vroegere Ayttahuis aan deze gracht kwam in 1682 een
kleine groepering Socinianen bijeen, die op bepaalde punten in
hun leer sterk met de dopersen overeenkwamen.

De doopsgezinden waren toentertijd sterk
verdeeld in rekkelijke en precieze gemeenten
(minder streng of streng in de leer). In elke stad
of elk dorp was wel een aantal doopsgezinde
gemeenten en dus ook vermaningen. Op onze
verdere wandeling komen we drie oude locaties
tegen.

Op de Weaze gaan we rechtsaf, aan het eind gaan we de Huizumerbrug over. We staan nu voor een
groot gebouw, waarop onderaan op de schuine hoekmuur in hoogreliëf het woord Muntenburg staat
gegraveerd.

De naam Muntenburg komt van muntmeester Falconier die hier in 1690 woonde. Later werd hetzelfde
pand betrokken door Matthias van Heukelom, die in 1862 “een bedrag van ƒ15.000 en een herenhuis
aan de Weaze, genaamd Muntenburg” naliet aan de Doopsgezinde gemeente Leeuwarden. Het doel
van dit legaat was het ondersteunen van wezen en halfwezen van behoeftige Doopsgezinde ouders.
Concreet betekende dit het stichten van een weeshuis waarin wezen zouden moeten worden
opgenomen uit in de eerste plaats Leeuwarden en verder uit Utrecht, Leiden en Arnhem. Omdat het
bedrag te klein was werd het in eerste instantie gekapitaliseerd. In 1905 werd besloten af te zien van
de stichting van een weeshuis omdat daaraan geen de behoefte meer was, en de revenuen
gedeeltelijk te gebruiken ter ondersteuning van
wezen door de diaconie en gedeeltelijk te beleggen.
Dat is het nog steeds bestaande fonds Muntenburg.
Het huis werd kort na de Eerste Wereldoorlog
gesloopt en vervangen door het huidige pand, dat
lange tijd als bank in gebruik is geweest.

De naam Muntenburg herinnert aan de connecties
van de Doopsgezinden met dit gebouw.

We slaan nu meteen voor Muntenburg langs weer linksaf zodat we aan de overkant van het water
lopen.

Aan onze rechterhand vinden we eerst de
Blokhuissteeg en daarna het Zwitserswaltje. We
lopen het Zwitserswaltje op.

In het blok tussen de beide straten bevond zich de
Vermaning van de Nieuwe Vlamingen, ook wel
genoemd Friezen. Tegenwoordig zit er in het pand
op no. 14 een kaashandel, maar voorheen was hier
in het achterste, zestiende-eeuwse gedeelte een
vermaning gevestigd, waarvan de eerste
vermelding dateert van 1595. De schuilkerk bevond
zich op de verdieping van het pand, dat op de
begane grond als graanpakhuis was ingericht, en
als we kijken naar de dikke balken van deze
verdieping, moeten we concluderen dat het ook
met dit doel is gebouwd. Een dergelijke zware vloer
zal voor het dragen van de menistengemeente niet
noodzakelijk zijn geweest

De kerkgangers konden bij een onverwachte overval via vier
stegen wegkomen. Binnen vinden we als enige getuige uit
vroeger tijden nog een eeuwenoude, uitgesleten wenteltrap
naar boven, die diende om over het dak weg te vluchten. Ergens
aan een buitenmuur, weggemoffeld in een vervallen,
overwoekerde vluchtsteeg, zien we nog enkele steentjes die
laten zien dat hier ooit een toegangspoort is geweest.

Na diverse fusies tussen de verschillende
groeperingen besloot men in 1760 alleen
nog in het gebouw aan de Wirdumerdijk
samen te komen en daarmee verloor het
pand aan het Zwitserswaltje zijn religieuze
bestemming. In 1806 is het verkocht.

Op het Zwitserswaltje kunnen we tussen de panden op nummer 10 en
nummer 12 een steeg ontdekken; dit is één van de twee
Vermaningsstegen aan het Zwitserswaltje.

Als we doorlopen, komen we op het
Blokhuisplein. Aan de overkant is het
poortgebouw van de oude strafgevangenis.
In de 19de eeuw kwam dit complex in de plaats
van het oude Blokhuis. Dit Blokhuis maakte
oorspronkelijk deel uit van een dwangburcht
van de Saksische hertog, bedoeld om de
Leeuwarders onder de duim te houden (dit
was rond 1499). Hier hebben veel dopersen
gevangen gezeten en ze werden hier ook
geëxecuteerd. Onder hen Sikke Freerks, de
eerste Leeuwarder martelaar, op 20 maart
1531. Het was zijn dood die Menno Simons
ertoe bracht aan de kinderdoop te gaan
twijfelen.
We gaan linksaf, steken eerst de Gedempte
Keizersgracht over en gaan naar de
Druifstreek die overgaat in de
Tweebaksmarkt. Links zien we eerst een
voormalig schoolgebouw en daarna de
gebouwen van de provincie Friesland.

Tegenover de hoofdingang van het Provinciehuis vinden we aan onze rechterhand het vroegere
hoofdpostkantoor.
Hier heeft ooit het klooster Galilea gestaan, behorende bij de
orde der minderbroeders Franciscanen. De kerk van dit
klooster is pas in 1940 afgebroken; was de oorlog er niet
tussen gekomen dan zou op dezelfde plaats weer een kerk
zijn gebouwd van de Nederlands Hervormde Gemeente. In de
oude Galileër kerk is in het najaar van 1596 een openbaar
twistgesprek gehouden tussen een gereformeerde predikant
(de gereformeerden vormden destijds de staatskerk!) en een
meniste leraar, genaamd Pieter van Ceulen.
Het straatje Droevendal aan onze rechterhand was vroeger
een sloot, die de noordelijke begrenzing vormde van het
genoemde klooster.

Na Droevendal zien we, eveneens rechts, de Kanselarij.

Tot 1542 stond de Kanselarij - een rechtbank - naast het Blokhuis.
De Kanselarij was daarna gevestigd in een zaal van het
Galileërklooster, totdat het nu nog bestaande gebouw in
renaissancestijl na vijf jaar bouwen in 1571 gereedkwam. Veel
processen tegen doopsgezinden zullen hier niet meer gevoerd zijn,
aangezien rond die tijd de vervolgingen hier ophielden. De laatste in
Leeuwarden terechtgestelde martelaar stierf op 23 april 1574.
Een pikant gegeven omtrent de
financiering van dit zeer fraaie,
dus dure gebouw mag niet
achterwege blijven.
Herhaaldelijk had het College
van Gedeputeerde Staten van
Friesland bij de Landvoogdes in
Brussel gevraagd om financiële steun. Margaretha van Parma
bleek echter niet erg toeschietelijk en vond dat de gedeputeerden
zelf maar fondsen moesten zien te vinden. Er verandert niet zoveel
in deze wereld.
Het geld voor de bouw kwam uiteindelijk grotendeels uit
geconfisceerde gelden en goederen van ... goed geraden,
doopsgezinden.

Aan het eind van de Tweebaksmarkt en de Turfmarkt
gaan we linksaf de gracht ‘De Tuinen’ op. Boven de
huizen zien we de spits van de Sint Bonifatiuskerk
uittorenen.

Links, aan de overkant van het grachtje zien we op de hoek
het mooie Jugendstilpand van de Centraal Apotheek.

We lopen rechtdoor en steken de Voorstreek over.

We gaan even naar links
en slaan dan rechtsaf de
Sacramentsstraat in.

Na ongeveer 150 meter zien we links de voormalige
Synagoge of Sjoel.

Deze is niet meer in gebruik bij de Joodse Gemeente;
de wetsrollen en het interieur zijn een aantal jaren
geleden naar Israël overgebracht.

De twee tekststenen met de Hebreeuwse
opschriften betekenen "Samenkomen zult u in des
konings huis” (Ps. 45:16) en “Moge het hun tot
heiligdom dienen” ( Ez. 11:16).
De letters van de beide laatste woorden Hebreeuwse letters hebben ook getalwaarde geven samengesteld resp. het jaartal 5625 (=
1865) en 5565 (=1805). De stenen zijn
aangebracht bij de uitbreiding van de bestaande
synagoge in 1865/’66.

Dan komen we op een intiem pleintje: “Bij de Put”.

Hier vinden we, bijna op het eind links het
witgepleisterde gebouw van een kleine, doch zeer
onafhankelijke geestelijke stroming:
de loge van de Vrijmetselaars.

Loge “De Friesche Trouw”

Recht vooruit zien we de hoofdkerk van Leeuwarden: de Grote Kerk.
Deze was oorspronkelijk de kloosterkerk van de paters Dominicanen of
predikheren, een orde die woordverkondiging als haar hoofdopdracht
zag. Achter de Grote Kerk lag het klooster. Aangezien men de
doopsgezinden aanzag voor gevaarlijke ketters werd het, in de
zeldzame gevallen dat zij tot levenslange gevangenisstraf werden
veroordeeld, wenselijk geacht hen niet onder de hoede van cipiers te
stellen (die hielden het vaak met de dopersen), maar van monniken.
Zij konden dan tevens pogingen in het werk stellen de gevangenen
alsnog te ‘bekeren’. Op 20 september 1555 werd Rytske Hartster in dit
klooster tot ‘levenslange immuratie op water en brood’ opgesloten
wegens wederdoperij subsidiair godsdienstwaanzin. Zijn zuster Cornelia
Hartsdochter werd veroordeeld tot levenslange opsluiting in het Sint
Annaklooster in de Bagijnestraat. Deze straat zullen we later op onze
route nog tegenkomen.

We lopen over het Jacobijnerkerkhof de Grote
Kerkstraat in. Aan de linkerkant direct aan het begin
van deze straat zien we de oudste stins van
Leeuwarden, de Keimpemastins.

Naast dit huis loopt de Bontepapesteeg, die we
uitlopen. Aan het eind gaan we even rechtsaf en
lopen dan weer linksaf de Huygensstraat in.

Nu komen we op de Eewal. Dit is mede het
oudste gedeelte van Leeuwarden

Vroeger liep hier de Ee, een grote
toevoerroute voor de schepvaart van buiten
de stad.

We gaan rechtsaf en lopen voorbij het pand
Eewal no. 43.

Hier woonde eind 18de eeuw - als student aan
het gymnasium – de latere professor Rinse
Klaasses Koopmans. Koopmans was van 1812
tot 1826 hoogleraar aan het Doopsgezinde
Seminarie in Amsterdam. Zijn vader was
predikant in Leeuwarden van 1772 tot 1793.
Voor alle duidelijkheid, deze laatste heeft hier
niet gewoond.

We gaan bij de eerstvolgende straat, de Kleine Hoogstraat, rechtsaf en omhooglopend komen we
weer in de Grote Kerkstraat. Hier slaan we linksaf. We lopen nu de Grote Kerkstraat in zijn volle lengte
uit en arriveren bij het Oldehoofsterkerkhof.

Op dit plein stond tot 1596 de St. Vituskerk
van Oldehove, eens de hoofdkerk van
Leeuwarden. Onder het plein, ooit een
kerkhof, ligt nu een parkeergarage. Het
plein is bestraat in de bouwrichting van de
Vituskerk. Binnen de contouren van deze
voormalige kerk liggen 100 hardstenen
platen. Vierentwintig hiervan hebben een
historische afbeelding.

Vóór het Oldehoofsterkerkhof – we moeten
dus even terug – slaan we de Kleine Kerkstraat
in. Halverwege deze straat gaan we linksaf de
Bagijnestraat in en volgen het bordje richting
Theater Romein, de voormalige Westerkerk.

Aan de noordwand van deze straat stond tot aan de reformatie
het klooster van de Grauwe Bagijnen. Het hoofdgebouw stond
op de plek waar nu radio Mercurius is gevestigd. Het huis
ernaast is het Patershuis. Het dateert van omstreeks 1550, als
onderdeel van het begijnenklooster, waar waarschijnlijk de
paters die het klooster bezochten, konden wonen. De daarnaast
gelegen Westerkerk was vroeger de kloosterkapel. Hierin is nu
theater Romein gevestigd.

Een klein eindje verder zien we links de St.
Anthoniestraat en rechts de Bagijnesteeg. Samen
vormden deze in de Middeleeuwen de westelijke
stadsgracht van oud-Leeuwarden, vόόr 1435 Nijehove
geheten.

Via de Bagijnesteeg komen we op de Nieuwestad.
Alles ten zuiden van de gracht was in de vroege Middeleeuwen
nog Middelzee, later het Nieuwland. Op de Nieuwestad zien
we aan de andere kant van de gracht de Waag, waar in
vroeger tijden de producten uit de regio gewogen werden. We
slaan aan deze kant van de gracht linksaf.

Na enkele tientallen meters staan we op de plek waar in 1997 Meindert Tjoelker omkwam als
slachtoffer van zinloos geweld. In de straatstenen, aan de rand van de gracht zien we een bescheiden
monumentje dat mede herinnert aan de indrukwekkende vredesdemonstratie die hier op 19
september van dat jaar gehouden werd.

We gaan over de loopbrug naar de andere kant van de gracht, lopen om de Waag heen en staan nu
voor het pand van V & D.

Een gedeelte van dit pand was vroeger de plek waar de vermaning stond van de ‘Oude Vlamingen’. Zij
vormden de strengste doperse groepering in Leeuwarden.

Iets naar links, tussen twee winkelpanden in, zien we een smalle steeg. Hier was eens de oude
Vermaningsteeg. Vroeger gingen de kerkgangers via deze steeg ter kerke. De nooduitgang van de
huidige vermaning eindigt nog steeds in deze steeg.

Wij gaan echter via bredere wegen terug naar
ons beginpunt. We slaan linksaf en lopen door
tot de Wirdumerdijk. Daar slaan we rechtsaf.

We eindigen onze tocht op het Menno
Simonsplein, waar we ook begonnen.

Op deze plek komen al vóór 1631 de
Waterlanders samen. Dit was de meest
verlichte doperse groepering in Leeuwarden. In
1631 werd op deze plek een houten schuur
gebouwd. Deze schuur werd in 1680 vervangen
door een stenen gebouw. We zien dat
aangegeven op een gevelsteen die in de hal van
de kerk in de muur is gemetseld. De Vermaning
was alleen door een
aantal stegen te
bereiken. Het plein
bestond nog niet.
Het huis dat voor de
Vermaning stond, is
in 1832 aangekocht
en daarna
afgebroken.

In 2011 is in het pand links van de ingang van de kerk het Huis van Bezinning en Bezieling geopend.

Dit nieuwe centrum heeft als doel een venster op de wereld te zijn en een
brugfunctie te vervullen tussen onze Doopsgezinde gemeente en de
binnenstad van Leeuwarden en omgeving. Voor de zoekende mens van
vandaag willen we naast de kerkdiensten andere vormen aanbieden, zoals
stilte en christelijke meditatie. Mensen zoeken naar onthaasting,
herbronning en bezinning en die hebben wij als Dopersen volop in de
aanbieding.

Onze kracht is de ondogmatische
omgang met de bijbel, de soberheid en stilte van onze woorden en
daden. Mensen kunnen hiermee ruimte en diepte scheppen in hun
leven.

Op zaterdagmiddagen, tussen 14.00 en 16.00 uur
vindt u de kerk open, en nodigen wij u uit om een
kijkje binnen te komen nemen.
Ook het stiltecentrum is rond die tijd geopend. U
kunt binnenkomen om te kijken, voor een beetje
stilte of om een kaarsje aan te steken.

En natuurlijk bent u iedere zondag om 10.00 uur van
harte welkom om de zondagochtenddienst in onze
Vermaning te komen bijwonen.

Wij hopen dat u genoten hebt van deze wandeling
met Menno.
(www.dgleeuwarden.org)

Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput.
Jesaja 40: 31

