
Verkoop van het huis van de dames Hanekuyk, Heiligeweg 60, op 21 januari 1880 
Door Jeanine Otten 
 
Op woensdagavond 21 januari 1880 werd door notaris J.A. Zaal Stroband te Harlingen, op verzoek 
van zaakwaarnemer R.A. de Ruiter, bij Fekkes in de Korenbeurs te Harlingen verkocht: 
 
“Eene roijale, in uitmuntenden staat van onderhoud zijnde HEERENHUZINGE, met uitgestrekten fraai 
aangelegden Tuin, GEBOUW met ruime Zalen, PAKHUIS, met LINNEN- EN MANGELKAMER en 
TURFBERGPLAATS, alle staande en gelegen te Harlingen aan de Turfhaven, de Kruisstraat en de 
Lammertwardnersteeg, tot dusverre kadastraal bekend geweest gemeente Harlingen, sectie A no 
957, 3417, 3660, 3414, 3415, 2229 en gedeeltelijk no 945, onlangs opnieuw kadastraal uitgemeten en 
nu voorkomende in het kadaster der gemeente Harlingen in sectie A onder nos 4209, 3417, 4210 en 
4211, tezamen ter inhoudsgrootte van 25 aren 60 centiaren, in eigen gebruik geweest bij Mej. 
Hanekuijk en vrij te aanvaarden terstond na de finale toewijzing. Die Vastigheden zeer geschikt voor 
een Gesticht of een Hotel op ruime schaal. De veiling daarvan geschiedde in drie onderdelen. 
Waarop geboden is: a. f 10.100, b. f 5615, c. f 2776. Voorts: een HUIS c.a. (thans Knechtswoning), 
staande aan de Turfhaven, naast en aan het opgemeld Heerenhuis, kadastraal gekend  gem 
Harlingen sectie A no 959, ter inhoudsgrootte van 48 centiaren, nu bewoond door J. van der Pol en vrij 
te aanvaarden 12 mei 1880. Waarop geboden is f 1475, en Eene HUIZINGE en TOEBEHOOREN, aan de 
Turfhaven te Harlingen, ten noorden van bovengemelde Heerenhuizinge, kadastraal bekend gem 
Harlingen, sectie A no 956, ter inhoudsgrootte van 1 are 2 centiaren, nu verhuurd aan den heer J.G. 
de Jong voor f 175 per jaar en vrij te aanvaarden 12 Mei 1880. Waarop geboden is f 2201.” 
(Bron: Leeuwarder Courant, 9 januari 1880) 
 

 
Het brede pand, derde van links, is Heiligeweg 60, bestond oorspronkelijk uit twee gevels. In 1838 liet  

mr Jacob Hanekuyk van twee gevels één maken. In 1880 werd het pand verkocht aan steen- en 
tegelfabrikant Jan van Hulst sr. 

 
De genoemde panden aan de Turfhaven (nu Heiligeweg) die op 21 januari 1880 verkocht werden, zijn 
nu bekend als Heiligeweg 60 strekkend tot aan de Harnzerhof. De panden waren al in 1804 in 
eigendom van de familie Hanekuyk. In 1838 maakte mr Jacob Hanekuyk van twee gevels aan de 
Turfhaven één, het zeer brede pand huidige Heiligeweg 60 (nu atelier van schilder Rob Groenhuizen). 



 
Mr Jacob Hanekuyk (1781-1851) was advocaat en notaris te Harlingen vanaf 1809, lid van de 
gemeenteraad van Harlingen 1838-1849 en lid Provinciale Staten van Friesland. Op 2 juni 1823 
trouwde hij met de rijke doopsgezinde Elisabeth Jacobus Hannema, dochter van Jacobus Hannema 
en Rinske Dreijer. Ze kregen drie kinderen: Wybo Jacobs Hanekuyk (Harlingen 1825-Den Haag 1893); 
Petronella Maria Hanekuyk (Harlingen 1827-Den Haag 1888) en Rinske Jacoba Hanekuyk (Harlingen 
1828-Den Haag 1905). Wybo Jacobs trouwde in 1855 met Gerrarda Margaretha Catharina van 
Harlingen en vertrok naar Den Haag. 
 
Na de dood van hun moeder in 1863 bleven de ongetrouwde zusters Petronella en Rinske Hanekuyk 
alleen met een oude dienstbode in het grote ouderlijk huis aan de Heiligeweg 60 wonen. Toen op 5 
december 1878 de dienstbode op 78-jarige leeftijd, na meer dan 44 jaar trouwe en ijverige dienst, 
overleed, verhuisden de dames Hanekuyk naar Den Haag, waar hun broer Wybo met zijn vrouw 
woonden. Het grote herenhuis met uitgestrekte tuin, pakhuis, linnen- en mangelkamer en de 
knechtswoning op Heiligeweg 60 werd op 21 januari 1880 verkocht aan  steen- en tegelfabrikant Jan 
van Hulst sr.  
 
Vanaf de 20e eeuw hebben op de Heiligeweg 60 verschillende bedrijven gezeten, van een winkel in 
borstelwerk en kruidenierswaren van de firma Van Messel (1905), een toonkamer voor 
woninginrichting Van der Schoot (jaren ’30-1955), automobielbedrijf Hauch (1956), 3 Suisses 
handwerkspeciaalzaak (jaren ’70), tot antieke Bouwwinkel (1994) en Multimeubel (1996). Sinds 
enkele jaren heeft kunstschilder Rob Groenhuizen op de begane grond zijn atelier. 
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