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Stadswandeling Bolsward
Naam

Straat

Huisnr

Deze en andere beschrijvingen (met wandelkaart) van stadswandelingen in de Hanzesteden vindt u via www.wandelenindeventer.nl.

Algemene informatie
Bolsward

Bolsward is ontstaan op een drietal terpen, waarvan in ieder geval de oudste (waar de Sint Maartenskerk op staat) dateert
van voor het begin van de jaartelling. De Broerekerk, in 1980 door brand verwoest en nu als ruïne geconserveerd, is het
oudste gebouw van de stad en dateert deels uit het eind van de 13e eeuw. Ook uit de middeleeuwen stamt het Mariabeeld
Onze-Lieve-Vrouwe van Sevenwouden, tegenwoordig bewaard in de Sint Franciscuskerk aan de Dijlakker.
Bolsward kreeg stadsrechten in 1455 mede dankzij de redenaar pater Brugman. Bolsward was een van de Hanzesteden.
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Stadhuis Bolsward

Jongemastraat

2

Het in renaissancestijl opgetrokken stadhuis herinnert aan de bloeiperiode van Bolsward. Het is gebouwd in 1614-1617 en
verving een gebouw uit 1474. De eerste steen werd op maandag 11 april 1614 tegen drieën 's middags gelegd door
burgemeester Reijmer Harings. Het stadhuis is gebouwd in de stijl van het Fries maniërisme (ook wel Late Renaissance).
Boven het trapbordes, dat in 1768 werd vernieuwd, bevinden zich boven de hoofdingang drie beelden met gouden
voorwerpen: een weegschaal, een anker en een boek. Daarboven nog een beeld en een zonnewijzer.
Het stadhuis heeft een achtkante toren met een beiaard. In het souterrain bevond zich ook een waag en was daardoor één
van de Waaggebouwen in Friesland die in een stadhuis was gevestigd. Er hangt nog een grote weegschaal.
De gevangenpoort aan de zijkant van het stadhuis leidde naar de gevangenis boven in het gebouw.

Jongemastraat
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Pand zonder verdieping met rechte kroonlijst. Weelderig gebeeldhouwde cartouche (omlijsting van een naar voren komend
vlak) met 1740 en opzetstuk boven de omlijste deur. Ook de dakkapel draagt nog een gesneden bekroning.
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Woonhuis Bolsward

Info
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Heeremahuis

Heeremastraat
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Deze stoere stins is opgetrokken uit rode rooswinkels en gele kloostermoppen, die de zogenaamde speklagen vormen.
Deze manier van metselen is vaker toegepast bij de bouw van stadsstinzen, bijvoorbeeld in Franeker. Het Heeremahuis
verrees rond 1500 in opdracht van de familie Heerema, een geslacht van hoofdelingen dat door de eeuwen heen in het
stadsbestuur vertegenwoordigd was. Het oudste deel is het linker gedeelte. Tot in de 60-er jaren was het pand als
stadsboerderij in bedrijf. In het begin van de 70-er jaren weer in oorspronkelijke staat als stins gereconstrueerd.
Heeremahuis is nu als stadsherberg in gebruik.
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Broerekerk

Een van de mooiste ruïnes van het land staat in Bolsward: de Broerekerk. Deze middeleeuwse kloosterkerk van de
Franciscanen werd al gesticht aan het eind van de 13e eeuw. Tot 1580 was de kerk in gebruik bij de Minderbroeders
(=Franciscanen).
De franciscanen vormen een kloosterorde bestaande uit volgelingen van Franciscus van Assisi. Franciscus schonk al zijn
bezittingen aan de armen om zelf in pure armoede verder te leven. Zo proberen zij Christus na te volgen.
De kerk is in 1980 gedeeltelijk door brand vernield. De ruïne is geconserveerd en voorzien van een glazen dak. Zo nu en
dan vinden er bijzondere culturele evenementen in deze jonge ruïne plaats.

Broereplein
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Snekerpoort 24

Snekerpoort

24

Woonhuis in Neo-Renaissance-stijl uit ca. 1900. Toepassing van witte verblendsteen (gebakken van een soort vettige klei,
waardoor glanzende uitstraling, er worden doorlopende gaten in de steen geperst om scheuren te voorkomen).
Siersmeedwerk op gevelafsluiting, windvaan voorzien van de letters KJ (S).
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Martinikerk Bolsward

Groot Kerkhof

26

Een opschrift in het koor vermeld, dat de kerk gebouwd werd van 1446 tot 1466. De Martinikerk is ingewijd door de
bisschop van Utrecht, David van Bourgondie, in 1459 (David van Bourgondie was bisschop in Utrecht van 1456 tot 1496,
bouwer van de Utrechtse Dom).
Opgravingen tijdens de restauratie (1943-1955) hebben aangetoond, dat deze kerk voorafgegaan is door een eenbeukige
tufstenen kerk. De tegenwoordige St. Maartens- of Martinikerk is een van de belangrijkste gotische monumenten in
Friesland en domineert met zijn forse zadeldaktoren al eeuwenlang het silhouet van Bolsward.
De kerk, een pseudo-basiliek, is tamelijk lang. Deze indruk wordt nog versterkt doordat de zijbeuken doorlopen langs de
toren. Het hoger oprijzende koor wordt uitwendig ondersteunt door steunberen. Het ontbreken van een omgang geeft aan
het koor met zijn hoge ramen en smalle, de door pinakels bekroonde steunberen, een rijzig accent. Aan de noordzijde
wordt de ingebouwde trap bekroond door een achtkantig torentje. Het portaal aan de zuidzijde is sterk gerestaureerd; het
portaal aan de noordzijde is afgebroken.
Het interieur wordt gemarkeerd door het onderscheid tussen koor en schip. Het schip krijgt zijn licht praktisch alleen door
de ramen in de zijbeuken en is daardoor donkerder dan het helder verlichte koor. In de noordbeuk zijn vrij goed bewaarde,
mooi uitgevoerde gewelfschilderingen blootgelegd uit het einde van de 15e eeuw, begin 16e eeuw met voorstellingen uit het
geboorteverhaal van Christus.
De Martinikerk is niet alleen bekend om zijn architectuur, maar ook om zijn meubilair met als hoogtepunten de koorbanken
en de preekstoel. De koorbanken behoren tot de belangrijkste overblijfselen van de middeleeuwse beeldhouwkunst in
Nederland. Zij dateren uit het einde van de 15e eeuw en zijn door meerdere beeldsnijders vervaardigd. Verder bezit de kerk
een preekstoel rijk versierd in barokke stijl uit 1660, een vroedschapsbank uit 1730 en een beroemd orgel (1781) gebouwd
door Albertus Anthoni Hinsz.
Op de vloer liggen nog talrijke oude gebeeldhouwde grafzerken van Friese edelen.

Kerkstraat

51

Dankzij de bemiddelde weduwe Hid Hero werd in 1553 het weeshuis van Bolsward gesticht. Zij gaf een vaste en eeuwige
rente “totten bouwe van dien, ende onderholdinghe van twaleff guede, olde burghers schamele Weeskynden” . Haar
testament maakt zij in 1561. Na een lange lijst van begunstigers zowel kerkelijke als wereldlijke benoemt zij voor de rest
van haar bezittingen “de Weeskinderen ofte ’t Weeshuis binnen Bolswert, tot onderhoudinge van de Weeskinderen, daarin
woonagtig zijnde, welk Weeshuis bij haar t’ oudstijde gesticht is” tot haar erfgenamen. Om aan meer inkomsten te komen
wordt een koemelkerij annex zuivelbereiding in het weeshuis zelf geëxploiteerd.
Na Leeuwarden en Harlingen was Bolsward de derde stad in Friesland, die een weeshuis binnen de poorten kreeg.
Kinderen in de leeftijd van drie tot vijftien jaar en zonder vader en moeder kwamen in het verleden in het weeshuis terecht.
Binnen de muren van het Bolswarder weeshuis werd vroeger brood gebakken, bier gebrouwen en onderwijs gegeven. In
1877 is het oude gedeelte van het weeshuis afgebroken en vervangen door een nieuw pand. In de 20e eeuw nam het
aantal wezen sterk af en na de Tweede Wereldoorlog verloor het Bolswarder weeshuis zijn eigenlijke functie. Lange tijd
zetelde de kinderbescherming in het gebouw. In 1989 kwam het voormalig weeshuis leeg te staan. In 1994 kocht "Kultuer
en Toerisme yn Fryslân" een deel van het pand en na een grondige verbouwing werd een jaar later stadslogement 'Hid
Hero Hiem' geopend. In het monumentale hoofdgebouw herinneren nog de voogden- en voogdessenkamers aan de tijd dat
in het pand aan de kerkstraat weeskinderen verbleven. De stijlvol ingerichte ruimtes worden nu nog gebruikt voor
bijzondere ontvangsten en festiviteiten.
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Weeshuis Bolsward
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Ongeveer halverwege de Kerkstraat ligt de Kapelpost (bruggen heten in Bolsward posten) waar ooit de kapel van Onze
Lieve Vrouwe van Sevenwouden stond. Deze miraculeuze Mariabeeltenis wordt vereerd in de Sint-Franciscuskerk te
Bolsward. Hoewel het beeld zelf uit het einde van de dertiende eeuw dateert (en dus één van de oudste mirakelbeelden
van Nederland is) stamt de devotie zelf uit veel latere tijden. In 1515 stond het beeld in een houten huisje op de "Post", een
brug in de Kerkstraat. In dat jaar werd Bolsward verwoest door de Zwarte hoop: de muitende soldaten van de Saksische
hertogen. Het kapelletje verbrandde en de Madonna leek verloren. Enkele dagen later werd het rechtopstaande in het
water gevonden. Dit gebeuren werd als een groot wonder beschouwd en de Madonna kreeg een prachtige stenen "Kapelle
op de Post". Vanaf dat moment werd er, zoals bijvoorbeeld ook in 's-Hertogenbosch een mirakelboek bijgehouden. In de
eerste helft van de zestiende eeuw groeide de roem van de Bolswarder Lieve Vrouw tot buiten de Friese landsgrenzen. In
de pre-reformatietijd verflauwde de verering.
De Madonna ontkwam ook aan de beeldenstorm. Het werd door vrome burgeressen van de Stad met grote zorg bewaard.
Pas in de loop van de achttiende eeuw werd het weer openbaar vereerd. De feestdag van de Bolswarder Maria is de
zondag voor Pinksteren. De dag waarop Bolsward in 1515 werd geplunderd door de Zwarte Hoop. Het is zondag waarop de
kerk gedenkt dat Maria en de Leerlingen van Jezus biddende waren in het Cenakel.
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Bottelarij van Bolsward

Kleine Dijlakker

Info
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Eeuwenoud woonhuis in het centrum van Bolsward (de kern van het huis dateert uit de 16de-17de eeuw). Sinds 1814
winkel, bottelarij, distilleerderij en drankenhandel van de familie Albada Jelgersma. In 1874-1876 verbouwd. Gevel met
winkelpui en grote delen van het interieur uit deze tijd nog aanwezig (o.a. toonbank en drankenkasten).
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Stadsgracht

Grote Dijlakker

Aan de Grote Dijlakker staat een een rijtje huizen met alle soorten gevels die er zijn keurig naast elkaar. Een lijstgevel, een
klokgevel, een trapgevel, een halsgevel en een tuitgevel. Alsof het met opzet zo neergezet is.
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Woonhuis met halsgevel

Grote Dijlakker
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Een erg fraaie halsgevel uit 1729.

Nieuwmarkt

38

Het Sint Anthony Gasthuis is een heel oude instelling. Hoe oud precies is niet meer na te gaan. Het gasthuis bestond al in
1455, het jaar waarin Bolsward zijn stadsrecht op papier zette. In dat stadsrecht wordt verwezen naar “onsse Gasthuyse”.
En dat kan alleen het Sint Anthony Gasthuis zijn geweest.
Naamgever van het Gasthuis is Anthonius Abt, ook wel Anthonius de Kluizenaar genoemd, en in de volksmond beter
bekend als Anthonius-met-het-varken. St. Anthonius is een van de bekendste heiligen van de kalender. Zijn naamdag is 17
januari. Talloze instellingen en verenigingen dragen zijn naam.
Hij moet omstreeks het jaar 250 in Egypte zijn geboren uit christelijke, welgestelde ouders. Anthonius besloot afstand te
doen van zijn bezit ten gunste van de armen en leidde zelf een kluizenaarsbestaan.
Van het Gasthuis is ons geen stichtingsbrief of iets dergelijke overgeleverd. Ook is niet bekend wie het in het leven heeft
geroepen, de overheid, een gilde, de Kerk of een of meerdere particuliere weldoeners. Over de taak van het Gasthuis, van
oudsher tot aan de huidige dag, bestaat echter geen onduidelijkheid. Het is de zorg voor de ouderen. Oorspronkelijk kon
men zich van een min of meer zorgeloze oude dag verzekeren door zich in te kopen. In ruil voor een bedrag ineens of een
periodieke donatie bood het Gasthuis woonruimte en verzorging. De gelukkigen woonden in het z.g. proveniershuis. Eén
van de bewoners was Japik Gysberts, de man die bekend is geworden door zijn aandeel in de bouw van het prachtige
stadhuis van Bolsward, maar ook omdat hij de vader was van Gysbert Japicx, de grote Friese dichter.

Skilwyk
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De voorgevel is van 1809. Het kerkje is in het bezit van een klein monumentaal orgel. Eén van de bekendste
doopsgezinden in Bolsward was ongetwijfeld de in Grou geboren Joost Halbertsma. In 1814 werd hij aangesteld als herder
en leraar van de Doopsgezinde gemeente Bolsward. Halbertsma diende de gemeente gedurende 7 jaar, een periode die
gekenmerkt werd door strubbelingen over zijn traktement. Uiteindelijk nam hij een beroep aan naar Deventer. Toch bleef hij
gebonden aan Bolsward, niet in het minst door zijn verering van Gysbert Japicx.
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Sint Anthony Gasthuis
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Doopsgezinde kerk
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