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ZOMER-EXCURSIE naar Leeuwarden

L

eeuwarden heeft al eerste sporen van bewoning rond de tijd van de Romeinen.
De nederzetting ligt dan aan de Middelzee, die in de 13e eeuw dichtslibt. Die
eerste bewoningssporen liggen bij de Oldenhove, een oude (scheve) toren in de
binnenstad. Pas later ontstaat de naam Leeuwarden, of Lintarwde zoals uit een
e
oorkonde uit de 8 eeuw blijkt. Of Ljouwert, zoals de bewoners zelf zeggen. In het
Fries Museum in Leeuwarden zijn van deze oude geschiedenis nog veel sporen te
vinden.

D

e zestiende en zeventiende eeuw vormden een gouden tijd voor Leeuwarden.
De plaats kreeg aanzien doordat het de verblijfplaats werd van de Friese
Leeuwarden aan de Middelzee
Nassaus die stadhouder werden van de noordelijke provincies. Omdat
Koning-Stadhouder Willem III bij zin overlijden in 1702 geen wettige opvolger had,
stierf de Bredase tak van Willem van Oranje uit en ging het huis van OranjeNassau verder in de zogenaamde Friese tak, de nazaten van Willems broer Jan
VI van Nassau-Dillenburg. Van het verblijf van de Nassaus is ook nog veel in de
stad terug te vinden, waaronder het huis van de regentes Maria Louise van
Hessen-Kassel, waarin nu een porseleinmuseum is gevestigd.

Voor de oorlog kende Leeuwarden een levendige Joodse gemeenschap. De
Tweede wereldoorlog heeft deze echter vrijwel
volledig vernietigd. Van de 852 Friese Joden
overleefden maar 235 de oorlog. De Joodse wijk
Grote of Jacobijnerkerk
is nog zeer aanwezig in de Leeuwarder
binnenstad, maar bijv. in de voormalige synagoge is nu een dansschool gevestigd.

R
M

ond 1950 verscheen van Simon Vestdijk het boek De Koperen Tuin. Dat
speelt zich af in Leeuwarden. De Koperen Tuin verwijst naar de muziektent
in de Prinsentuin, waar een deel van het verhaal zich afspeelt. Het boek is
ook verfilmd (1975) en er is een hoorspel van gemaakt (1974). Nabij die muziektent
is ook een restaurant met dezelfde naam gevestigd.

voormalige synagoge

et hulp van de Leeuwarder historische vereniging “Aed Levwerd” hebben wij een bijzondere excursie
samengesteld, waarmee u meer over de geschiedenis van Leeuwarden te weten komt. Voorafgaande aan
de excursie zal op dinsdag 23 augustus in De Dam in Woerden om 19.30 uur een lezing worden
gegeven door de heer F.J.A. Jagtenberg.
De lezing, getiteld Marijke Meu 1688-1765, zal gaan over de Biografie van Maria Louise van Hessen-Kassel,
echtgenote van Johan Willem Friso (de opvolger van de hierboven genoemde Willem III, die echter al in 1711
overleed) en moeder van stadhouder Willem IV. Marijke Meu staat voor “Tante Marijke”, de liefkozende naam die de
Friese bevolking haar gaf.
Het bestuur nodigt u van harte uit voor deze lezing en daarna voor onze

ZOMEREXCURSIE OP ZATERDAG 27 AUGUSTUS 2011
NAAR LEEUWARDEN.
Aan de ommezijde treft u het programma en het inschrijfformulier aan.
U kunt zich aanmelden voor de excursie door
de aanmeldingsstrook te sturen naar SHHV Excursie 2011, Koperwiek 38, 3481 DK Harmelen én
de kosten à € 56,00 over te maken op ING 330797 tnv Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden.
De inschrijvingen worden verwerkt in volgorde van ontvangst van de betalingen. Bij overschrijding van de capaciteit
van de bus krijgen alleen diegenen bericht die niet mee kunnen.
Met vriendelijke groet namens het bestuur en de activiteitencommissie,
Lex Albers, voorzitter SHHV

Programma:
07.30

Vertrek vanaf het station Woerden (Noordzijde).
(bus van Van Rooijen Tours). Onderweg wordt een korte sanitaire stop
ingelast

10.00

Aankomst in Leeuwarden bij Restaurant de Koperen Tuin.
In het Restaurant de Koperen Tuin worden we ontvangen met koffie/thee en
gebak.
Muziektent De Koperen Tuin

11.00

Stadswandeling en Praamvaart door Leeuwarden.
De groep wordt in delen gesplitst. Een groep wandelt en de andere scheept zich in
op een praam voor een rondvaart door de binnenstad. Na een uur worden de
groepen gewisseld.
Groep 1. Onder leiding van een Anne Hoekstra van Aed Levwerd wandelen door het
centrum van Leeuwarden, waarbij we in een uur de geschiedenis van eeuwen zullen
passeren.
Groep 2. Tijdens de praamvaart zien we vanaf het water een heel ander
Leeuwarden.

Praamvaart

13.00

Lunch in De Koperen Tuin
Na afloop van de wandeling en praamvaart verzamelen we weer
De Koperen Tuin.

voor een lunchbuffet in restaurant

14.00

Keuzeprogramma
U kunt kiezen uit de volgende onderdelen.
1. Bezoek aan het Fries museum (gratis met MJK, verblijf ca. 2 uur)
2. Bezoek aan Porseleinmuseum Princessehof en Keramiekmuseum (gratis
met MJK, verblijf ca. 2 uur)
3. Onder begeleiding bezoek aan enkele kleine winkeltjes/musea: Afuk Friese
Boekwinkel, Boomsma Beerenburgerhuis, Grutterswinkel (gratis, ca. 2 uur)
4. Beklimmen van de Oldenhovetoren en bezoek aan het Archief (gratis met
MJK, ca. 2 uur)
5. U kunt ook zelf door de stad struinen en allerlei leuke winkeltjes bezoeken.

16.00

Verzamelen bij De Walrus op het Gouverneursplein
Hier genieten we van een aperitief met bittergarnituur.

17.00

Vertrek bus uit Leeuwarden
Onderweg maken we weer een korte sanitaire stop.

19.30

Terug in Woerden bij het station

Oldenhovetoren

Onderstaande strook invullen en opsturen naar SHHV Excursie 2011, Koperwiek 38, 3481 DK Harmelen of
onderstaande gegevens overnemen en uw aanmelding mailen aan administratieshhv@planet.nl

Ondergetekende………………………………………………………………………………………….…, lid van de SHHV,
adres………………………………………………………………………………………………………………………………..
postcode………………. te …………………………………, tel.nr….……….……..…, e-mail …….…….……………….....
wil

deelnemen

aan

de

excursie

naar

Leeuwarden

op

zaterdag

27

augustus

2011

met

.………….. perso(o)n(en) en heeft …..…x € 56,00 overgemaakt op ING 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische
Vereniging te Woerden.
Handtekening:

Omcirkel uw voorkeur voor het middagkeuzeprogramma
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