Open Monumentendag Leeuwarden 2e zaterdag in september gaat door:

Friese stadhouder Willem Lodewijk van Nassau
“Us Heit” (1560-1620) is Monumentendagthema
De Open Monumentendag Leeuwarden gaat door! De route van zaterdag 12 september voert bezoekers langs vijf grote panden die verwijzen naar het leven van stadhouder Willem Lodewijk van
Nassau, “Us Heit”, en zijn opvolgers, de graven en later vorsten van Nassau-Dietz en Prinsen van
Oranje. Het is dit jaar 400 jaar geleden dat deze ‘Friese’ stadhouder in 1620 overleed.
De werkgroep Leeuwarden koos voor openstelling van grote en openbare gebouwen. Alleen zo
kan bezoekers een zo veilig mogelijke route worden geboden, waarbij Coronamaatregelen goed
kunnen worden toegepast. Stadhuis, vm. Stadhouderlijk Hof, Princessehof (ingang via de tuin aan
de Groeneweg), Grote of Jacobijner Kerk, Kanselarij en Historisch Centrum Leeuwarden zijn
opengesteld.
De openingstijden zijn 10-17 uur.
Princessehof: Voorkom teleurstelling en reserveer een gratis ticket via www.princessehof.nl/bezoek
Grote Kerk: 10-15.30 uur; 16 uur orgelconcert (maximaal 100 personen)
Coronaregels:
Binnen en buiten anderhalve meter afstand houden,
Verplicht volgen van aangegeven routes binnen de gebouwen.
Aanwijzingen van vrijwilligers volgen.
Rekening houden met enige wachttijd.
Verkouden of grieperig? Thuisblijven.
De werkgroep Leeuwarden gaat er op grond van ervaringen van eerdere OMD-routes vanuit dat
bezoekers gevolg zullen geven aan de instructies van de Open Monumentendag vrijwillig(st)ers.
Bezoekers worden in kleine groepen in de panden toegelaten en volgen daar een vaste en verplichte route. Zo kan de anderhalve meter afstand goed worden nagekomen. Per opengesteld
pand wordt er bij de entree goed op gelet dat niet teveel bezoekers het gebouw gelijktijdig bezoeken. Eventuele wachttijden moeten bezoekers voor lief nemen, het kan niet anders.
Centraal Informatiepunt en gratis wandelkaart
Centraal informatiepunt is het Stadhuis van 1715, tegenover Stadhouderlijk Hof en het Historisch
Centrum Leeuwarden (HCL) aan de Groeneweg 1. Een wandelkaart met korte toelichting is op die
plekken gratis beschikbaar.
Voor deze monumentendag is ook een prachtige recent samengestelde brochure over Willem Lodewijk van Nassau te verkrijgen (samenstelling Historisch Centrum Leeuwarden, Willem Lodewijk
Jaar, Stichting Nassau en Friesland). De brochure ligt klaar voor bezoekers bij Stadhuis en Historisch Centrum Leeuwarden aan de Groeneweg 1. In het HCL zijn de vernieuwde publieksruimte en
de War Room, met een expositie over stadhouder Willem Lodewijk van Nassau, open. Ook worden er documentaires vertoond over de stadhouder.
Op zondag 13 september vertrekken vanuit het HCL speciale Willem Lodewijk wandelingen. Info
en inschrijving: www.historischcentrumleeuwarden.nl
Opening
Burgemeester Buma zal de Open Monumentendag Leeuwarden openen op zaterdag 12 september om 09.30 uur, bij het standbeeld (1906) van Willem Lodewijk van Nassau, tussen Stadhouderljk Hof en stadhuis.
Lezingen en orgelconcert
In de Waalse Kerk geeft de Stichting Nassau en Friesland, in de persoon van de heer Bearn Bilker,
lezingen over achtereenvolgens “Us Heit”, Anna van Hannover en Maria Louise van Hessen Kassel (Marijke-meu). Tijden: 11, 13 en 14.30 uur. Maximaal aantal bezoekers: 35.

Direct na iedere lezing is er een kort concert van Theo Jellema op het orgel (1735) geschonken
door Anna van Hannover, Engels koningsdochter en echtgenote van stadhouder Willem IV. Ook
hiervoor geldt een maximum van 35 bezoekers.
In de Grote Kerk zal om 16 uur een orgelconcert worden gegeven door organist Tjeerd van der
Ploeg als afsluiting van deze Open Monumentendag. De deuren van de Grote Kerk worden daarom voor algemeen publiek gesloten om 15.30 uur. Vanaf 15.30 uur wordt alleen een beperkt aantal bezoekers (maximaal 100) toegelaten voor uitsluitend het orgelconcert.
De extra’s
Het Museumhuis van Eysinga, Koningsstraat (tegenover Kanselarij) is open. Let op afwijkende
sluitingstijd: 16.00 uur.
In de tuin van het Stadhouderlijk Hof is er gelegenheid om op een prachtige locatie een kopje
koffie of thee te drinken of wat te eten.
Monumentendagthema:
Zelfs voor veel inwoners van de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân is de culturele
historie van Willem Lodewijk en de Nassaus nog een onontdekte schat.
De Open Monumentendag 2020 staat daarom vooral in het teken van stadhouder Willem Lodewijk
van Nassau (1560-1620), neef van Willem van Oranje. In oktober 1584 werd Willem van Oranje,
ook stadhouder van Friesland, vermoord. Willem Lodewijk werd in dat jaar van plaatsvervangend
tot volwaardig stadhouder van Friesland benoemd en later ook van Groningen en Drenthe. Hij was
de eerste van de zes na hem komende stadhouders die in Leeuwarden resideerden. In de periode
dat Willem Lodewijk stadhouder was, maakte Leeuwarden grote veranderingen door. De Hoofd- en
Hofstad groeide uit tot de tiende stad van de Republiek der Verenigde Nederlanden. In de
Leeuwarder en Friese samenleving werd het Stadhouderlijk Hof een belangrijke factor. Vanaf de
19e eeuw werd Willem Lodewijk ”Us Heit” en de “Friese vader des vaderlands “ genoemd. In 1620,
400 jaar geleden, is hij overleden en bijgezet in de Grote Kerk.
Organisatie
De Open Monumentendag Leeuwarden wordt traditioneel georganiseerd door een werkgroep met
vertegenwoordigers van de Historische Vereniging Aed Levwerd, het Historisch Centrum
Leeuwarden (HCL) en Monumentenzorg van de gemeente Leeuwarden. De werkgroep bestaat
verder uit enkele enthousiaste vrijwilligers met historische en monumentale belangstelling in het
algemeen en voor Leeuwarden in het bijzonder. Dit jaar is de samenwerking gezocht met de
organisatoren van het Willem Lodewijkjaar 2020. De daarvoor opgerichte stichting had diverse
activiteiten in het kader van het herdenkingsjaar van het overlijden van Willem Lodewijk van
Nassau voorbereid. De coronacrisis verhinderde tot nu toe het doorgaan daarvan.

Leeuwarden, 10 juli 2020
____________________________________
Alleen voor de pers:
Meer info: Gerard Hendriksma 06 31963261, voorzitter Werkgroep Open Monumentendag
Leeuwarden. Ook: werkgroeplid Jochum Admiraal 06 20526742.

