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Snelle opmars stadskuier
ERWIN BOERS
LEEUWARDEN De stadsrondleidingen door de Leeuwarder binnenstad nemen een grote vlucht. Het
aanbod stijgt snel en duizenden bezoekers maken er gebruik van.

,,Al was hij een aap, dan nog trouw ik
hem.’’ Dat zei de Engelse koningsdochter Anna over de gebochelde
Leeuwarder prins Willem Carel Hendrik Friso. Sterker nog, toen ze hem
een rede hoorde uitspreken, werd ze
smoorverliefd. ,,Ja, want de Nassaus
stonden bekend om hun mooie
stem’’, vertelt gids Bearn Bilker.
,,Wat kan die man het mooi vertellen’’, fluisteren enkele dames, aan
zijn lippen gekluisterd. De 32 deelnemers aan de Maria-Louise-rondleiding volgen hem vanaf de Grote
Kerk naar Het Princessehof.
Zondagmiddag staat stadsgids
William Lord bij diezelfde Grote
Kerk, nu met 19 wandelaars. Hij vertelt dan over de beenderen van de
Nassaus, die eind achttiende eeuw
door patriotten uit de graven werden getrokken. Ook daar smult het
publiek van. Lord leidt vanuit het
Historisch Centrum Leeuwarden
(HCL) de open stadswandeling,
waaraan iedereen zonder vooropgave kan deelnemen.
Historische stadswandelingen beleven een sterke groei in Leeuwarden. Ze werden altijd al georganiseerd, maar zowel vraag als aanbod
neemt de laatste jaren duidelijk toe.
Vorig jaar werden er vanuit het HCL
al ruim 130 wandelingen georganiseerd met in totaal zo’n tweeduizend deelnemers. Dit jaar zullen het
er fors meer zijn. De status van Kulturele Haadstêd 2018 brengt nu al
extra belangstellenden naar de stad.
Andere initiatiefnemers begonnen vorig jaar met de zaterdagse
‘Free Tour’, die ook al meer dan duizend mensen trok. Verder is er de
theaterwandeling van Anna en Us
Heit, terwijl sommige tour-opera-

Bearn Bilker gidst stadswandelaars langs het Oranjepoortje van de Grote Kerk in Leeuwarden.

tors zelf wandelingen uitzetten. Ook
schoolkinderen wandelen ‘historisch’: alleen al dit voorjaar maakten
93 schoolklassen een smartphonewandeling met als thema de oorlog.
Klaas Zandberg van het HCL zette
de meest gestelde vragen van bezoekers op een rijtje: ,,Duitsers zijn met
name geïnteresseerd in waterrecreatie en de Elfstedentocht. Japanners
vragen naar Mata Hari, Nassaus en
Oldehove. En er is veel vraag naar
smeuïge verhalen.’’
Bezoekers komen van heinde en

verre. ,,Ik ben erg geïnteresseerd in
het religieuze leven van Maria
Louise’’, vertelt Riet Karels uit Veenendaal, die met haar man deelneemt aan de wandeling van Bilker.
,,Wij komen uit Bolsward en wilden
wel eens wat meer weten over de
Nassaus’’, vertellen Aukje en Dirk
Postma. Aan beide wandelingen
doen ook veel Leeuwarders mee.
,,Wat een mooie plek’’, roepen de
wandelaars uit als ze zondagmiddag
de tuin van het Nieuw Sint-Anthonygasthuis hebben bereikt. ,,Dat hoor
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ik altijd. Mensen vinden het hier
prachtig’’, zegt rondleider Lord.
,,Maar de Joodse buurt en de Grote
Kerk doen het ook goed.’’ Verder is er
natuurlijk de populaire binnentuin
van het Boshuyzengasthuis.
De rondleiders hebben er zelf bijzonder veel plezier in. Bilker deed al
Nassau-wandelingen, hij gidst in Fogelsanghstate, ,,en misschien ga ik
ook wel rondleidingen geven in Kollum’’, Een burgemeester die gidst in
zijn eigen gemeente, dat is een zeldzaamheid.

