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LEEUWARDEN - Het Groot Leeuwarder Monument op het Mercuriusplein in 
Leeuwarden is voltooid. In totaal hebben 3.854 mensen een of meerdere stenen 
gelegd of liever gezegd gemetseld bij het monument.

Afgelopen zaterdag 12 september legde de bekende Leeuwarder zanger Ed Lip om 17.00 uur 
de laatste steen. Het Groot Leeuwarder Monument telt in totaal 21.338 bakstenen, 
verstevigd door 7 kuub specie. Een groot deel van de overgebleven bakstenen is naar de 
Praktijkopleiding Bouw Friesland gegaan. Het monument blijft vier maanden staan op het 
Mercuriusplein.
De initiatiefnemers van het project - kunstenaar Martijn Engelbregt en het Fries Museum - 
zijn zeer tevreden over het eindresultaat. Martijn Engelbregt: ‘Ik ben ontzettend verrast 
door de enthousiaste inzet van de Leeuwarders de afgelopen dagen. Jong en oud, echte 
Leeuwarders, maar ook onder andere Chinese en Marokkaanse Leeuwarders kwamen hun 
steen in het monument metselen. Boodschappen aan Leeuwarden en aan de wereld zijn 
meegegeven aan de bakstenen. Zelfs een Kerstman is er in verwerkt. We zijn goed in de 
opzet geslaagd om mensen te betrekken bij architectuur en discussie op gang te brengen. 
Het heeft me heel erg ontroerd.’
Zaterdag 5 september werd de eerste steen gelegd. Acht dagen lang konden mensen hun 
steen bijdragen aan het monument. Steeds vaker kreeg de steen een boodschap mee, soms 
werd de steen versierd of opgedragen aan iemand of gewoon voorzien van een naam. 
Het Groot Leeuwarder Monument - van, voor en door Leeuwarders - werd gebouwd naar 
aanleiding van de Friese architect Willem Cornelis de Groot. Professionele metselaars 
hielpen bij het metselen van de baksteen, maar de inwoners bepaalden zelf waar en hoe zij 
hun steen in het monument wilden metselen. 
Op de website www.grootleeuwardermonument.nl zijn filmpjes en foto’s van de bouw en 
van de vele steenleggers te vinden.


