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Zes brouwerijen in Harlingen 

Door Stefan Elsinga (19 september 2016) 

 

 
 
De medio 2012 door de Vereniging Oud Harlingen ingestelde Werkgroep Archiefonderzoek heeft als 
opdracht het indexeren van de ca. 15000 verkoopakten van onroerend goed in de oude binnenstad 
van Harlingen van 1597 tot de overgang naar het notariaat in 1810. In november starten 15 leden 
met een cursus paleografie (oud handschrift lezen) voor beginners. Vier jaar en drie cursussen 
paleografie voor gevorderden later zijn meer dan 9000 verkoopakten gepubliceerd op 
www.kleinekerkstraat.nl. Er wordt van 1810 terug gewerkt en de teller staat nu rond het jaar 1650. 
Omdat de gegevens van de hierna besproken brouwerijen vooral uit deze bron afkomstig zijn, is dat 
jaartal vaak de vroegst besproken datum. 
 

[…] gelegen binnen deser Stede op de \ 
Zuijd-Zijde van de soltsloot, een \ 
huijs oostelijcker als de brouwerij \ 
van de Roode Leeuw, offe daer de \ 
selve in de wipstoel staet […] 
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De straatnamen en huisnummers die tegenwoordig gebruikt worden zijn pas in 1904 vastgesteld. 
Vóór die tijd is een systeem in gebruik waarbij de stad in acht wijken of kwartieren is verdeeld, en de 
huizen doorlopend (dus niet even en oneven) zijn genummerd. Dat een dergelijk systeem is 
ingevoerd heeft maar één reden: bij het innen van de verschillende stadsbelastingen mag niemand 
worden overgeslagen. Deze wijknummeringen zijn dan ook alleen in belastingregisters te vinden. 
Voor de verkoop van huizen zijn ze totaal niet belangrijk en je vindt in de verkoopakten dan ook geen  
wijknummers. Ze vermelden meestal een (vroegere) straatnaam en de namen van eigenaren ten 
oosten, zuiden, westen en noorden, de zogenaamde naastliggers.  
 

 
[…] hebbende het \ 
verkochte de huisinge 
van w[ijlen] Riemer \ 
Jurrjens Wijngaarden, 
ende Rein \ 
Louws ten oosten, den 
vercoper \ 
neffens Jacob Heeres 
ten westen […] 
 
 

Naastliggers van Heiligeweg 9 in 1665 

 
Zelfs als al die gegevens vermeld zijn, is het een opgave om ze door de jaren heen tot een straat aan 
elkaar te rijgen. Omdat dit een tijdrovende bezigheid is, is de onderstaande beschrijving beperkt tot 
zes brouwerijen, op het kaartje hierboven in rood aangegeven. In blauw zijn de waarschijnlijke 
locaties van andere, hieronder onbesproken, brouwerijen aangegeven. Ook na flink zoeken blijken er 
teveel gegevens te ontbreken om daar een zinvolle beschrijving van te maken. 
 
Zo blijft vooralsnog de Brouwersstraat onbesproken, terwijl die toch in ieder geval al in 1668 als 
Brouwersgracht bekend is. Er zijn aan de westkant ook wel sporen van een brouwerij te vinden, maar 
de precieze plaats blijft voorlopig  onbekend. Harlingen heeft ook een Brouwerssteeg gekend, 
tegenwoordig bekend als de Grutterstraat. Het pand waaraan de Brouwerssteeg zijn naam ontleent 
is Grote Bredeplaats 14, maar over de geschiedenis en de eigenaren is nog maar weinig gevonden. 
Als de ontbrekende verkoopakten over een paar jaar zijn toegevoegd is daar waarschijnlijk meer over 
te zeggen. 
 
Voor de illustraties is gebruik gemaakt van materiaal van Google Maps, Tresoar, Freonen fan de 
Argyven in Fryslân (FAF), Jelle van der Gaast, Thea Elsinga-Van der Zee en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. 
 
19 september 2016 
Stefan Elsinga 
www.kleinekerkstraat.nl  
 
 

  

Een plaatsaanduiding uit 1660 
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Voorstraat 70 (Suipmarkt) 
Begin 1627 laten Ewert Jans en zijn vrouw 
Grietie Pieters weten dat ze voornemens 
zijn een huis, brouwerij en mouterij op de 
Suypmarkt te kopen. Ten oosten staat 
‘den huysinge vanden blinden Esel’ en ten 
westen woont doctor Wybinga. Met die 
aanwijzingen kom je op Voorstraat 70. 
 
Bij de koop zitten ook ‘ketel, kuypen, 
tonnen, goten, vloten, gerechtigheyt vant 
merck [markt] ende alle verdere 
gereetschappen alsoo ’t selve bij 
voorschreven brouwerie ende mouterie 
gebruyckt wort’. Er is een vrije in- en 
uitgang achter naar de Grote Kerkstraat. 
In dezelfde koop zit ook een ‘seeckere 
ledige plaats’ achter de Blinde Ezel, dus er 
kan flink uitgebreid worden. Ook die 
plaats heeft een vrije in- en uitgang ‘soo 
bij dage als bij nachte’ naar de achter- 
gelegen straat. Stegen zijn onmisbaar 
voor gemakkelijke aan- en afvoer van 
grondstoffen en goederen. 
 
Als Ewert en Grietie de plaats bebouwen 
hebben ze het recht  hun vensters over de 
plaats van de Blinde Ezel te mogen 
‘opslaen’, d.w.z. openslaan. Je mag niet 
zómaar je ramen openen over het erf van 
de buren, je moet daarvoor het zgn. recht 
van vensterslag hebben. Dat kan de koop 
maken of breken en hier is het alvast 
geregeld. 
 
 

 
 
Bij een verkoop in 1663 staat het pand nog te boek als (zie illustratie) ‘huisinge, met der brouwerij 
ende mouterij, staande ende gelegen op de suipmerkt aan de Zuidcant van de Voorstraat, genaamt 
de Hamer’. In 1715 is het echter in gebruik als gortmakerij, met achter in het pakhuis de gortmolen. 
In 1830 wordt het verkocht als ‘eene uitmuntende en welbeklante grutterij’. De grutter die het koopt 
komt als zodanig met vrouw, kinderen en inwonende dienstmeid voor in Volkstelling van 1839 en hij 
is in 1862 nog steeds eigenaar van de panden. 
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Heiligeweg 9 (Turfhaven) 
In december 1665 koopt het Sneker 
echtpaar Bauke Tjerks en Frieske Pieters een 
huis, brouwerij en mouterij, met de 
gereedschappen en de ‘gerechtigheden 
totten wateren ende het Brouwerslandt pro 
quota tot Luinkerk, daertoe ende 
aenbehorende’. 
 
De gezamenlijke brouwers van Harlingen 
bezaten een verswatervijver (de zgn. 
Brouwersvijver) ten noordoosten van de 
stad, bij Ludingakerk (‘Luinkerk’). Bij 
verkopen van brouwerijen is met enige 
regelmaat sprake van aandelen in deze 
vijver. Later werd een nieuwe 
Brouwersvijver aangelegd in het zuidooster 

bolwerk, ter hoogte van de Spoorstraat, recht voor de Jumbo. 
 
Het strekt van voor (aan wat dan de gracht de 
Turfhaven is) tot achter in de Kerkstraat. 
Behalve dat het een breed pand is, is het dus 
ook een diep complex. De steeg ten oosten 
hoort bij het pand en mag volgens de 
verkoopakte overbouwd worden. De jaarlijks 
aan de Stad Harlingen verschuldigde 
grondpacht is dan ook fors: drie zilveren 
ducatons (=3 x 63 stuivers). Ter vergelijking is 
de grondpacht van een huis van normale 
grootte aan de overkant dan ongeveer 14 
stuivers. De koopprijs is ook niet misselijk: 5950 
Caroliguldens, maar die mag in drie jaarlijkse 
termijnen voldaan worden. 
 
Verkoper is oud mede-burgemeester Bartel Kleisen Lantingh, die dan in het onlangs prachtig 
gerestaureerde naastliggende pand op nummer 7 woont. Mede-burgemeester, omdat de stad in de 
tijd voor de Franse overheersing steeds acht burgemeesters tegelijk had. De stad was verdeeld in 
acht wijken (‘quartieren’) en bovendien waren er portefeuilles te verdelen zoals weeszorg, 
armenzorg, ouderenzorg, schoonmaak, burgerwacht, lantaarnopstekers, ambtenaren zoals 
bierdragers, turfmeters en havenwerkers. Elke burgemeester was verantwoordelijk voor één wijk en 
een aantal portefeuilles. Elke drie maanden werd van wijk en portefeuiiles gewisseld, om corruptie 
en omkoping tegen te gaan. 
 
Het pand is blijkens de jaarsteen in 1646 gebouwd en heeft of houdt dan de naam de Witte Zwaan, 
verbeeld door de twee prachtige gevelstenen. In 1670 is bij een nieuwe verkoop van de brouwerij op 
nummer 9 sprake van de Witte Swaan. Het verhaal gaat dat het pand ooit een Lutherse kerk was, 
omdat de zwaan een symbool voor de Lutherse kerk is. Op de middelste gevelsteen zullen 
familiewapens hebben gezeten. De wapens zijn waarschijnlijk gekapt (vernield) door Fransen of 
Fransgezinden die immers o.a. voor gelijkheid waren, en dus afkeer hadden van alles dat aan adel en 
andere ongelijkheid deed denken. Voor het vermoeden van een Lutherse kerk is tot nu toe geen 
bewijs. 

In donkerblauw de Brouwersvijver, kadasternummer 1956, 
eigenaar in 1832 is de Hervormde Diaconie. In oranje oude 
bebouwing. 
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Simon Stijlstraat 6 (Wortelhaven) 

 
 
Medio 1666 kopen Pieter Feddes en zijn vrouw Dina Tjebbes Dreijer een brouwerij en mouterij aan 
de Wortelhaven, met huis en tuin ten noorden, paardenstal en een eigen steeg naar de Lanen. Pieter 
heeft geen beroepsvermelding, maar wanneer zijn weduwe het complex in 1701 verkoopt blijkt hij 

toch wel degelijk meester brouwer te zijn geweest. Het geheel wordt dan 
aangeprezen als ‘sekere voortreffelijke ende wel ter nering staende huisinge 
sampt brouwerie en mouterie’ [..] ‘alwaar ’t hart in de gevel staet’. 
 
Dat ‘hart’ is een hert, en uit de verkoop van een naastliggend pand wordt 
duidelijk dat het een ‘wit hart’ was. Het siert nog altijd de gevel, en na een 
aantal restauraties en overschilderingen gelukkig ook weer in de juiste kleur. 
 
De oude straatnaam Wortelhaven geeft al aan dan ook hier water was. Niet 
in het midden van de straat, maar tegen de gevels van de even kant. Alleen 
aan de oostzijde was een wal, en er waren twee houten brugjes naar resp. 

deze brouwerij en naar de voormalige Hersteld Evangelisch Lutherse Kerk op nummer 2. 
 
Bijeen verkoop in 1809 is het nog altijd een brouwerij, mouterij en tapperij. Dat laatste betekent dat 
er dan ook drank geschonken en verkocht wordt. Dit is uit de beschrijving van 1701 (‘wel ter nering 
staand’) ook al af te leiden. 
 
Het is zeker de moeite om langs de Lanen naar de achterkant van dit pand te gaan, in de Sint 
Christoffelsteeg. Daar staat namelijk op nummer 1 een prachtig oud pakhuis dat bij deze brouwerij 
behoorde. Van dit pakhuis wordt voortdurend beweerd dat het een oude stadsboerderij is, vanwege 
de lage deuren op de begane grond. Dit zou dan de stal geweest zijn en boven zou gewoond worden. 
De bewering wordt echter nergens door gestaafd en verklaart ook niet de deuren op de verdieping. 
De lage verdiepingen laten zien dat het voor opslag van losse bulkwaren is gebruikt, namelijk graan, 
mout en wellicht hop. De estriken in de muur geven aan waar de balkeinden van de vloeren zitten. 
Dit is waarschijnlijk een van de oudst bewaarde panden van Harlingen. 
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Franekereind 24 (Franekerpijpen) 
Eerdere verkopen dan in 1650 van brouwerij 
het Haantje zijn nog niet ontdekt, maar in 
dat jaar staat aan de ‘Voorstraat, omtrent 
de Franeker pijpen’ in ieder geval al ‘het 
Haentie in de putstoel en de Olymolen in de 
gevel’. De oliemolen duidt waarschijnlijk op 
een eerdere bestemming van het pand. 
 
Een putstoel is volgens het Woordenboek 
der Nederlandsche Taal een ‘Toestel, 
inzonderheid bij bierbrouwerijen, om water 
uit een kanaal te putten dat in het bedrijf 
wordt gebruikt.’ 
 
De naam Haantje zou ontleend kunnen zijn 
aan de mansnaam Haantje. Deze Haantje 
zou voor 1650 eigenaar van de brouwerij 
geweest kunnen zijn, en die zou dan 
‘Haantjes brouwerij’ geheten genoemd kunnen worden. Dat zou tot bedrijfsnaam geworden kunnen 
zijn. Hoewel we niet in de hoofden van vroegere naamgevers kunnen kijken, lijkt de combinatie van 
haan en brouwerij hoe dan ook niet logisch. 
 
Het smalle pandje Franekereind 22 hoorde niet bij de brouwerij, want het is van veel later datum. 
Vroeger was op de plaats van dit pandje namelijk een uitloper van het Franekereind naar de achter 
nummer 20 gelegen zoutziederij en zoutketen. Eigenlijk was dat water meer een uitloper van de aan 
de overkant gelegen Zoutsloot, tegenwoordig William Boothstraat. Ook de industrie van de overkant 
zette zich dus voort in dit straatje, dat nu toepasselijk Zoutstraat heet. 
 
Niet alleen brouwerijen gebruikten grote hoeveelheden zoet (‘versch’) water, zoutziederijen deden 
dat ook. Het werd in bulk vervoerd in waterpramen en daarvoor waren waterwegen dan weer 
onmisbaar. Er is dan ook vrijwel geen brouwerij te vinden of hij ligt wel met de voor- of achterkant 
aan een gracht of vaart. Meer dan eens behoort een waterpraam -of een aandeel daarin- tot het 
eigendom of de gerechtigheid van een brouwerij. 
 
In 1696 ging het Haantje weer voor 1000 Caroliguldens van de hand. Jan Sickes was de koper. Hij 
moest wel wat dieper in de buidel tasten dan die 1000 gulden, toch ook al een aanzienlijk bedrag. De 
gereedschappen die tot de brouwerij behoorden werden er namelijk apart bij verkocht ‘op tauxatie’. 
Twee onafhankelijke personen – een aagesteld door de koper en een door de verkoper- taxeerden 
de spullen en stelden het verkoopbedrag vast. Dat kwam Jan op nog eens 800 Caroliguldens te staan. 
 
Nog in 1749 gaat brouwerij het Haantje over in handen van Ulbe Jans Menalda en zijn vrouw Aefke 
Gerbens. Zij zijn echter niet van plan het bedrijf op dezelfde voet voort te zetten, want Ulbe is 
bakker. Na deze verkoop is het dus gedaan met deze brouwerij. Zoals de gevel nogs teeds uitstraalt 
blijft het echter wel steeds een bedrijfspand. In 1880 is er een peksmelterij gevestigd. 
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Bildtstraat noord van nummer 1 

 
 
Op de plaats van dit tegenwoordige trapveldje zijn tot in de jaren zeventig een paar nauwe straatjes 
met kleine woninkjes: de Achterstraat en de Anjelierstraat. Hier word je voor een dubbeltje geboren. 
Het aantal bordjes met ‘onbewoonbaar 
verklaarde woning’ neemt hier jaar op jaar toe. De 
tonnenman blijft hier tot het einde van het 
tonnenstelsel in 1977 tweemaal per week een 
vaste bezoeker. Bij gebrek aan een betaalbaar 
alternatief blijven de huisjes bewoond, 
‘onbewoonbaar’ of niet. 
 
Op de plaats van het trapveld is in vroeger tijd 
heel wat afgebrouwen, gestookt, geschonken en 
gedronken. In 1654 wordt hier een huis verkocht 
met een schuur waarin een ‘heerlijcke 
brandewijnstoockerije, bequaam om alderhande hete wateren te disteleren’. Eigenaar Salomon Jans 

kan de verleiding niet weerstaan en 
noemt de bijbehorende kroeg 
(‘tapperij’) ‘Salomons Tempel’.  
 
In 1669 wordt hier een 
eenkamerwoning (‘camer’) verkocht 
met ten zuiden en westen de brouwerij 
van Jackle Sinnema.  Jackle verkoopt 
het hele spul in 1670 als ‘nieuw 
gebouwd huis, brouwerij en mouterij, 
waar het Zeepaert aan de putstoel 
staat’. De verkoop van een huis aan de 
Bildtstraat vermeldt dat Jackle ‘de 
vrijheit zal hebben […] om sijn putstoel 
op dese huysinges wal te mogen 
stellen’. In 1698 wordt Het Zeepaert 
verkocht door de dan eigenaar Gerrit 
Hessels Schouwenburg, die overigens 
behalve brouwer vreemd genoeg ook 
meester boekdrukker is. 
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Zoutsloot 30-36 

 
 
Een van de oudste vermeldingen van de verkoop van een brouwerij (verkopen zijn vanaf 1597 
bijgehouden) betreft deze brouwerij op de Zoutsloot. Burgemeester Fedde Claes en zijn vrouw 
Dieuwke Pieters kopen in 1602 een huis, plaats en brouwerij in dit dan nog ‘nieuwe stad’ genoemde 
stadsdeel ten noorden van de Noorderhaven. Het strekt voor van het water zuidwaarts tot achter 
aan de Droogstraat. Naastligger ten westen is ‘Hendrick in de Son’ en met die Son wordt het huis ‘de 
Vergulde Zon’op Bildstraat 13 hoek Zoutsloot bedoeld. 
 
In 1627 wordt de brouwerij door zoon Fedde Feddes zonder de gereedschappen verkocht aan Jentie 
Rutgers. Waarom het zonder gereedschappen wordt verkocht is niet duidelijk, want opvolgende 
kopers oefenen er nog steeds het brouwersambacht uit. In 1641 neemt Hans Emes de Ringh huis, 
brouwerij en mouterij over, en in 1646 kopen brouwer Feddrick Ipkes en zijn vrouw alles met de 
inventaris. In 1666 en 1679 wordt bij de verkoop van naastliggers ‘de Roode Leeuw’ als naam van de 
brouwerij opgegeven. In 1715 is alles in 
het bezit van meesterbrouwer Nanningh 
Stansen. 
 
Wanneer in november 1745 gerechts-
bode Joost Fransen Zeeman de panden 
koopt, betreft het nog een ‘huis, zijnde 
een voormalige brouwerij, met een 
paardenstal ernaast’. Koud twee 
maanden later is de geschiedenis van 
twee en een halve eeuw bierbrouwen op 
slag uitgewist als het met een knappe 
17% winst als ‘huis met paardenstal’ van 
de hand gaat. Herbouw van de panden in 1970 


