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Inleiding 

Begin juni 2020 was het 400 jaar geleden dat ‘Us Heit’, te weten stadhouder Willem Lodewijk graaf van 

Nassau, te Leeuwarden stierf. Hij was de eerste van de Friese tak van de Nassaus, sinds 1702 van het 

huis Oranje-Nassau.  

Van 1584 tot 1747 had Friesland – als één van de provinciën van de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden - zijn eigen stadhouder, die resideerde in Leeuwarden. Op 11 mei 1747 werd stadhouder 

Willem IV stadhouder van de gehele Republiek. De stadhouderlijke familie verliet Leeuwarden en 

vestigde zich in Den Haag.  

Voor stichting Nassau en Friesland de aanleiding aandacht te besteden aan deze bijzondere stadhouder 

en aan de rol die Willem Lodewijk heeft gespeeld in de Friese historie.  

De stichting heeft de volgende doelstellingen:  

 Het opwekken van een brede belangstelling en interesse rondom thema’s op het gebied van de 

Nassaus in Friesland; 

 daarmee hedendaagse ontwikkelingen op gebied van cultuur, kunst, bestuur, toerisme, 

wetenschap en natuur plaatsen tegen de historische achtergronden van Friesland; 

 het bevorderen en in stand houden van de herinnering aan de Friese Nassaus; 

 en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontplooien van activiteiten die: 

 aansluiten bij de bovenvermelde gebeurtenissen; 

 een zo breed mogelijk karakter hebben en een diversiteit te zien geven, zodat er niet alleen 

sprake is van historisch her- en gedenken, maar dat er vooral sprake is van public relations met 

een positieve uitstraling van Friesland, toegespitst op de plaatsen waarmee de Nassaus een 

relatie hebben. 

De stichting Nassau en Friesland wil de volgende doelgroepen bereiken: 

1. de eigen bevolking in Friesland, vooral hen die geïnteresseerd zijn, maar ook hen die 

latente belangstellingen hebben. 

2. De ‘cultuurtoerist’’, de meer geïnteresseerde bezoeker, de bezoeker die wat meer wil 

weten.  
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3. De bezoeker, dan wel de toerist die door middel van het extra tintje dat de activiteiten 

aan het bezoek geeft, geïnteresseerd is in stedenschoon en natuurpracht van Friesland. 

 

Activiteiten onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Nassau en Friesland 

In het voorjaar van 2020 werd de wereld overvallen door Covid-19, zo ook Nederland. Op 11 maart 

2020 ging Nederland “op slot”, twee dagen voor de start van het Willem Lodewijk jaar. Het gehele jaar 

2020 heeft de stichting te maken gehad met beperkende maatregelen waardoor een aantal activiteiten 

niet of kleinschaliger door konden gaan of op een ander moment dan gepland.  

 

Start van het jubileumjaar 

Graaf Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg werd op 13 maart 1560 geboren. Die datum wilde de 

stichting aangrijpen om een bijeenkomst in de Grote Kerk te Leeuwarden te organiseren. Dat zou 

tevens de start zijn van de diverse Willem Lodewijk activiteiten.  

Er was een mooi programma samengesteld dat plaats zou vinden in de Grote Kerk te Leeuwarden en 

waar een kleine 300 mensen zich voor had aangemeld. Drie lezingen stonden gepland; Joop Koopmans: 

‘De politiek betekenis van Willem Lodewijk’, Olaf van Nimwegen: ‘Willem Lodewijk en de tactische 

militaire revolutie’ en Hanno Brand: ‘Een karakterschets van Willem Lodewijk’. De burgemeester gaf 

een korte toespraak en dit alles werd opgeluisterd met muzikale intermezzo’s door Elizabeth Kooy 

(zang) en Peter van der Zwaag (orgel). 

Bovenstaand programma heeft uiteindelijk op 11 september plaats gevonden met 100 bezoekers. 

Geheel volgens de corona maatregelen.   
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In samenwerking met het bestuur van de Grote Kerk stond 13 maart ook de onthulling van het 

Oranjeboompje op het programma. Aangezien dit een buitenactiviteit was kon deze activiteit wel 

doorgaan. In 2017 werd het oranjeboompje gestolen. Op 13 maart werd het nieuwe oranjeboompje 

onthuld door Sybrand van Haersma Buma; burgemeester van Leeuwarden en Sander de Rouwe;  

loco Commissaris van de Koning provincie Friesland.  

 

 

 



5 

 

 

Exposities  

Helaas is dit onderdeel komen te vervallen. Door de beperkende maatregelen was het niet verstandig 

dit door te laten gaan. De War Room van Willem Lodewijk in de schatkamer van het HCL is overigens 

ook te beschouwen als een tentoonstelling. De stichting heeft een bijdrage geleverd aan de 

totstandkoming. 

 

Educatieproject basisonderwijs 

Organisatie HCL en Van Ravesteijn Theater & Events 

Tekst: HCL 

Het is 1587. Friesland is geen veilige plek om te wonen. De rest van ons land ook niet, want de 

Nederlanders zijn in oorlog met Spanje. Steden worden met kanonnen beschoten en dorpen worden 

platgebrand. Soldaten plunderen alles wat los en vast zit. Inwoners zijn hun leven niet veilig. Dit is de 

tijd van de Opstand, ook wel Tachtigjarige Oorlog (1568-1668) genoemd.  

 

Erfgoedonderwijs  

De educatieve dienst van Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) wil geschiedenis dichterbij brengen. 

Dit doen zij door onderwijsgroepen te laten ervaren wat periodes uit de vaderlandse geschiedenis voor 

hun eigen omgeving betekenden. Als het over de Opstand, Middeleeuwen of Industrialisatie gaat, dan 

gaat het in de lesmethodes over het algemene Nederlandse verhaal. Maar, wat gebeurde er eigenlijk 

bij ons in Leeuwarden, in Wirdum, in Stiens? Ging het hier precies zo? Was het anders? En waarom 

dan? Welke sporen herinneren nog aan dat Leeuwarder, dat Friese verhaal? Is er een gebouw, 

straatnaam, archiefstuk, archeologische vondst of schilderij dat ons meer kan vertellen?  

 

Us Heit  

Wanneer in lesmethodes en geschiedenisboeken de Opstand (1568-1648) wordt besproken, dan komt 

onze Friese stadhouder Willem Lodewijk er nauwelijks in voor. Terwijl Willem van Oranje en zijn zoon 

Maurits wel altijd worden genoemd. Door de eeuwen heen is Us Heit wat op de achtergrond geraakt. 

Het is daardoor vaak onbekend dat de Hollandse stadhouders nauw samenwerkten met de stadhouder 

uit Leeuwarden. En dat het leger van de Nederlanden zoveel succes had, mede dankzij onze Friese 

Vader des Vaderlands.  

Daarom ontwikkelde het HCL, samen met Van Ravesteijn Theater & Events (en op verzoek van Stichting 

Nassau en Friesland) een onderwijsproject over Us Heit. Het was bedoeld voor groepen 7-8 van 

basisscholen in de gemeente Leeuwarden. En werd aangeboden via het Kunstmenu van Kunstkade (zie: 

www.schoolkade.nl). Met het project werd de onderbelichte rol van Fries stadhouder Willem Lodewijk 

voor het voetlicht geplaatst. En ontdekten de leerlingen het verhaal achter zijn standbeeld, dat voor 

het hotel Stadhouderlijk Hof in het centrum van Leeuwarden staat. Een plek waar sommige ouders van 

de kinderen goede herinneringen aan bewaren, omdat ze er getrouwd zijn.  
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Standbeeld op Gouverneursplein 

Onderwijsproject  

Dit jaar zouden ca. 2.500 leerlingen naar het HCL komen. De Schatkamer was speciaal voor hen 

ingericht als War Room van Us Heit. Vrijwilligers van Leeuwarder Spellenvereniging UCP hadden velen 

uren werk gestoken in een miniatuur van het Beleg van Coevorden in 1592 en het HCL had vitrines 

ingericht met originele archiefstukken uit eigen archief en met bruiklenen van elders. En hadden ze 

kleurrijke banieren opgehangen, met informatie in woord en beeld.  

Hier zou de acteur, die Willem Lodewijk speelde, de kinderen ontvangen. Hier zou hij vertellen hoe 

Willem Lodewijk plannen bedacht, om het onverslaanbaar geachte Spaanse leger te verslaan. Zodat 

Friesland geen last meer zou hebben van plunderende soldaten uit het Spaansgezinde Groningen. En 

hier zouden de leerlingen ervaren hoe adellijke jongetjes van hun leeftijd in de 16e eeuw met tinnen 

soldaatjes speelden. Om zo militaire tactieken aan te leren.  

In de ontvangstzaal zou Anna van Oranje staan. Deze actrice zou het met de kinderen over de keerzijde 

van oorlog hebben. Dat Anna uit de Nederlanden moest vluchten, omdat haar vader Willem van Oranje 

met de dood werd bedreigd. Hoe hij uiteindelijk toch werd vermoord. Hoe de familie al hun bezittingen 

in de Nederlanden verloor. Omdat de Spaanse koning Filips II alles in beslag nam. Hoe zij verlangde 

naar een eigen paleis, een eigen huishouding. Een veilige plek in Leeuwarden, waar zij met haar 

geliefde Willem Lodewijk tot rust zou kunnen komen. 
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Us Heit op schoolbezoek 

Coronaproof  

Door de uitbraak van Corona liep het echter allemaal anders…. Tijdens de eerste ronde van het 

onderwijsproject in juni 2020 konden er geen kinderen naar onze expositie komen. De ontvangstzaal 

bleef leeg. Deze groepen zullen nu in sep-okt 2021 naar het HCL komen. De tentoonstelling War Room 

is dan ook een jaar verlengd en blijft t/m nov 2021 staan.  

Omdat na de zomervakantie bleek dat de Corona pandemie langer duurde dan verwacht, besloten wij 

voor de tweede ronde de boel om te draaien: als de scholen niet naar het HCL kunnen komen, dan gaat 

het HCL naar de scholen toe. Willem Lodewijk en Anna speelden in okt-nov een voorstelling in de klas. 

Coronaproof, want keurig op 1,5 meter afstand. De leerlingen luisterden niet alleen, maar waren ook 

actief bezig. Ze marcheerden, zongen, dansten, lachten en misschien lieten ze ook stiekem wel eens 

een traantje. Op speelse wijze maakten ze kennis met de persoonlijke verhalen van twee Leeuwarders. 

En begrepen ze dat het tegenwoordige Leeuwarden het resultaat is van personen, verschijnselen, 

gebeurtenissen en ontwikkelingen uit het verleden.  

Als voorbereidingsles maakten de leerlingen een groepsvaandel op school. Waarmee ze wilden laten 

zien: dit zijn wij! Deze vaandels gebruikten de acteurs bij hun bezoek om kennis te maken met de 

groep. Alle werkstukken hangen momenteel in de ontvangstruimte van het HCL. Een idee dat is 

geïnspireerd op hoe de Ridderzaal in Den Haag er in de 17e eeuw uitzag. 
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Expositie met banieren van schoolgroepen in HCL        Ridderzaal in 1651 

Ongeveer 2400 kinderen hebben meegedaan; 80 voorstellingen in 80 klassen verdeeld over 24 scholen. 

September 2021 volgt de 2e serie. Dan hebben alle kinderen van groep 7-8 dit meegemaakt. 

Voor de scholen was dit een leuke afwisseling in een rare tijd. Het was feestelijk en leerzaam. Een 

opmerking van een leerling tegen één van de acteurs: “Juf en ik vonden dit de leukste les ooit”! 

Informatie:  

Filmpje over expositie: www.vimeo.com/470934955 (1:03 min.)  

Website: www.historischcentrumleeuwarden.nl 

 

 

http://www.historischcentrumleeuwarden.nl/
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Lezing  

Op 11 november gaf Hanno Brand een lezing met als titel “Uyt beleefdheyt ende om meerder 

eendracht wille”. De Friese stadhouder Willem Lodewijk als edelman, veldheer en diplomaat. De lezing 

werd live gestreamd (vanuit het HCL zonder publiek). Het filmpje blijft online. 

 

 

 

Symposium 

Tekst: Hanno Brand 

 

In het kader van het herdenkingsjaar Willem-Lodewijk 1620- 2020 heeft de Fryske Akademy (prof. dr. 

Hanno Brand) in samenwerking met de Universiteit Groningen (dr. J.W. Koopmans) een 

wetenschappelijk symposium georganiseerd en een bundel van de uitgewerkte lezingen gepubliceerd. 

Vanwege de heersende coronacrisis is het symposium dat aanvankelijk op 12 juni 2020 zou plaats 

vinden, doorgeschoven naar 4 december 2020. Omdat een fysieke bijeenkomst in de Oranjezaal van 

het Stadhuis Leeuwarden niet door kon gaan, is gekozen voor een online symposium. Met 

medewerking van de Fryske Akademy is een zoom-verbinding tot stand gebracht en kon het 

symposium in de vorm van een webinar gevolgd worden. Via de Fryske Akademy registreerden zich 

ruim 100 deelnemers, waarvan er uiteindelijk 80 inlogden en het webinar volgden. Aan het webinar 

namen zeven sprekers deel, te weten prof. dr. Y. Kuiper, prof. dr. H. Brand, dr. A van der Lem, dr. H. 

Feenstra. dr. H. Spanninga, dr. J. Koopmans en mevr. L. Nissen MA. Elk van hen hield een lezing van 15 

minuten gevolgd door een korte discussie met de online deelnemers. Thema’s die in de verschillende 

lezingen aan bod kwamen betroffen de militaire en adellijke omgeving van de stadhouder, het  
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stadhouderschap van Willem Lodewijk in Friesland, Groningen en Drenthe, zijn rol als pater familias 

van de hofhouding, zijn rol als bevelhebber in de Republiek, representatie in de 17de eeuw en 

herdenkingen beeldvorming in de media in de 19de eeuw en vroege 20ste eeuw. Zie :   

https://www.fryske-akademy.nl/wl2020/ 

Het webinar werd afgesloten met een paneldiscussie over de huidige betekenis van Willem Lodewijk 

voor de identiteitsbeleving van Friesland. Panelleden waren prof. dr. G. Jensma, dr. A. van der Lem en 

drs. J. Pietersma. Het symposium en panel werden gemodereerd door H. Brand en J. Koomans.  

Technische ondersteuning werd geleverd door M. de Vries en E. Drenth namens de Fryske Akademy. 

De registratie van de aanmeldingen verliep via de balie van de Fryske Akademy.  

De kosten van dit webinar betroffen het ontwerpen van een brochure,  de montage van de opnames 

van het symposium door de firma Hatogkröller en de zoomlicentie aangekocht door de Fryske 

Akademy. De sprekers en deelnemers aan het panel ontvingen een boekenbon als dank voor hun 

inspanningen.  

De lezingen werd voordien al uitgewerkt tot een serie artikelen die zijn gepubliceerd in de bundel 

Hanno Brand, Joop Koopmans (eds.) Willem Lodewijk: Stadhouder en strateeg (1560-1620-2020) 

(Hilversum 2020). De bundel werd uitgegeven door uitgeverij Verloren te Hilversum. Ter promotie 

maakte de uitgever een filmpje dat te raadplegen is op https://www.youtube.com/watch?v=-

qqXYO2ePrA&list=UUNWSf10XtE88K2P7jGrSKcA. Hieraan zijn geen verdere kosten verbonden. Het 

eerste exemplaar van de bundel werd op 2 december aangeboden aan de Leeuwarder burgemeester 

Van Haersma Buma. Van de aanbieding werden filmopnames gemaakt, verzorgd door de firma 

Hatogköller te Leeuwarden. Alle opnames zijn te zien op de website van de Stichting Nassau Friesland 

(https://nassau-en-friesland.nl/). De opname van het symposium blijft daar tot tenminste 1 maart 2021 

te zien.   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-qqXYO2ePrA&list=UUNWSf10XtE88K2P7jGrSKcA
https://www.youtube.com/watch?v=-qqXYO2ePrA&list=UUNWSf10XtE88K2P7jGrSKcA
https://nassau-en-friesland.nl/
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Publicaties 

Het idee een stripverhaal te laten schrijven is vroegtijdig gesneuveld omdat er minder subsidie 

binnenkwam dan in de eerste begroting was opgenomen.  

In samenwerking met het HCL is de brochure ‘Sporen van Willem Lodewijk van Nassau’ tot stand 

gekomen. Relaties hebben deze uitgave gratis ontvangen. De brochure werd ook verkocht bij VVV en 

HCL en is inmiddels digitaal beschikbaar (op de website van het HCL). 

 

 

 

Speciaal concert 

Dit concert was verplaatst naar 2021 maar door de aanhoudende lockdown is dit concert geannuleerd.  

 

 

 

 

 

 

 

Begroting 

Door tegenvallende resultaten en de fondsen- en subsidie werving is de aanvraag begroting naar 

beneden bijgesteld. Dit had tot gevolg dat het geplande stripverhaal niet door kon gaan. Daarnaast is 

er bezuinigd op de programma onderdelen opening, exposities, symposium en het speciale concert te  

 

Foto: Interieur Martinikerk Franeker 
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Franeker. Echter op het onderdeel educatie is juist niet bezuinigd maar meer geld naartoe gegaan. De 

stichting vindt dit een uiterst belangrijk onderdeel.  

Op de posten hoofd marketing en projectleiding is een kleine overschrijding te zien. Dit komt omdat de 

ingediende begroting een exclusief BTW begroting was. Uitgangspunt van het Willem Lodewijk jaar 

was dat er ook een aantal betaalde activiteiten zouden zijn. Uiteindelijk zijn die niet door gegaan 

waardoor de BTW niet verrekend kan worden.  

Het tekort wat is ontstaan, te weten € 3.636,55, neemt stichting Nassau en Friesland voor haar 

rekening. Dit tekort is ontstaan door tegenvallende fonds- en subsidiebijdrage, de BTW verrekening en 

het gemis van inkomsten.  

Het speciale concert te Franeker stond zoals gezegd gepland voor 2021. In verband met de 

aanhoudende lockdown is besloten dit concert te annuleren. Derhalve zal er geen gebruik worden 

gemaakt van de toezegging door de gemeente Waadhoeke die volledig aan dit onderdeel gelabeld was.  

De marketingkosten zijn ietwat overschreden. Er moesten extra kosten gemaakt worden voor het 

verplaatsen van de opening van het Willem Lodewijk jaar. Hierdoor moest al het drukwerk twee maal 

vormgegeven worden. Daarbij komt het BTW bedrag waar in eerste instantie geen rekening mee was 

gehouden.  

 

Activiteiten die niet onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Nassau en Friesland vielen 

Theatermonologen  

Organisatie: Van Ravesteijn Theater & Events 

In de Kanselarij hebben 10 bekenden van ‘Us Heit’ verteld over zijn leven. Circa 200 mensen konden en 

mochten dit meemaken. Maximaal 6 mensen gingen om de 6 minuten naar binnen. Zo rouleerde 

iedereen langs de verhalen. Elke speler heeft circa 30 keer zijn monoloog gehouden. Nadien mocht het 

publiek vragen stellen. 

 

De reacties waren bijzonder positief. Men vond het verrassend. Men kwam op plekken in het gebouw, 

waar je normaal niet komt. Humor werd afgewisseld met serieuze momenten. Buiten stonden 

straatmuzikanten in middeleeuwse stijl. Zo werden de wachtenden ook vermaakt. 

 

Het dolen maakte het spannend. Steeds was het een verrassing waar men en bij wie men terecht 

kwam. Een rondgang duurde een uur. 
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Het was persoonlijk en intiem. Opvallend dat er ook redelijk wat jongeren kwamen kijken maar het 

merendeel was vanaf 45 plus en geïnteresseerd in historie. 

 

Het Verlovingsfeest 

Organisatie: Van Ravesteijn Theater & Events i.s.m. Culivents 

In verband met Covid-19 is dit onderdeel geannuleerd.  

 

Oog in Oog met Us Heit – 5 theatervoorstellingen in verzorgingstehuizen 

Organisatie: Van Ravesteijn Theater & Events  

In verband met Covid-19 zijn deze voorstellingen verplaatst naar maart 2021. De zorginstellingen 

kunnen geen risico lopen momenteel. 

 

Stadswandelingen en rondleidingen 

Gidsen van het HCL verzorgden enkele malen een wandeling langs sporen van Willem Lodewijk. Ook 
Jan Dirk van Ravesteijn bood Us Heit-stadswandelingen aan in de zomer. Op een flink aantal zondagen 
en tijdens enkele evenementen vonden rondleidingen (voor losse bezoekers) plaats door de War 
Room. 
 

 

Documentaires 
Omrop Fryslân maakte een documentaire over Willem Lodewijk. Omroep Leo filmde een 
stadswandeling langs sporen van Willem Lodewijk. 
 

 

Communicatie Viering Willem Lodewijk Jaar 2020 

Tekst: Karin Wijlens  

 

In de aanloop naar het jaar en de officiële opening werd de communicatie breed en volledig opgetuigd. 

Er werd een communicatieplan ontwikkeld met hierin beschreven de communicatiestrategie, de 

communicatieboodschap en -middelen die we zouden inzetten om het herdenkingsjaar tot een groot 

succes te maken.  

In de communicatiestrategie werd volop ingezet op juíst de verschillende activiteiten die gedurende 

het jaar door meerdere partijen zouden worden (mede) georganiseerd. Er werd samengewerkt met 

diverse historische en culturele partijen in Fryslân, waarbij zowel in Leeuwarden als in Franeker 

activiteiten zouden plaatsvinden.  
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De viering van het Willem Lodewijk Jaar zou zich kenmerken door verschillende activiteiten die 

gedurende een lange looptijd en een samenwerking met verschillende organisaties/instellingen zouden  

plaatsvinden. En om deze activiteiten voortdurend voor het voetlicht te brengen, kon de 

publiciteitsboog gedurende het hele project in het jaar naar verwachting redelijk op spanning blijven.  

Qua communicatiedoelgroepen werd rekening gehouden met de inwoners van Fryslân; geïnteresseerd 

in historie, cultuur en de Nassaus (Koninklijk Huis algemeen), maar ook hen die latente belangstelling 

hebben. Daarnaast werd - naast Friese inwoners - ook gemikt op de zogeheten ‘cultuurtoerist’; de 

meer geïnteresseerde bezoeker die nieuwsgierig en leergierig is op het gebied van historie en cultuur. 

Het eerdergenoemde communicatieplan vormde de basis van de ontwikkeling van een krachtig 

campagnebeeld. Een beeld dat als beelddrager symbool zou staan in alle uitingen en dus als basis  

 

diende voor alle communicatie. Een portret van Willem Lodewijk uit de collectie van het Rijksmuseum 

in Amsterdam vormde de basis voor het campagnebeeld. Met het campagnebeeld als drager  

werden verschillende communicatie-middelen uitgerold, die hierna uiteen worden gezet. 
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Online communicatie 

We introduceerden een speciale website, speciaal voor dit herdenkingsjaar: 

www.willemlodewijkjaar.nl. De site gaf de bezoeker informatie over het jaar, de aanleiding,  

een biografie van Willem Lodewijk en uiteraard een overzicht van alle activiteiten. De activiteiten 

werden zoveel mogelijk voorzien van benodigde info als data, locaties, prijzen en doorlinkjes naar 

websites van samenwerkende partners. 

 

Naast de website werd ook een Facebookpagina ingericht met alle noodzakelijke informatie en 

doorverwijzingen naar de website. Deze had moeten dienen als een belangrijk communicatiemiddel ter 

aankondiging van vele activiteiten, wetenswaardigheden en nieuws omtrent het jaar en de hoofdrol 

die Willem Lodewijk hierin vervuld. Door Covid-19 werden vele activiteiten spijtig genoeg geannuleerd 

of sec georganiseerd voor een specifieke, maar ook beperkte doelgroep, zodat verdere promotie via 

social media overbodig werd. 

 

Naast de online communicatie besteden we uiteraard aandacht aan offline middelen: 

Pers 

In de aanloop naar de opening op 13 maart 2020 werd een persbericht gestuurd naar een breed 

bestand van persadressen: uiteraard regionale en lokale pers. Maar ook landelijke adressen van 

geschreven en online media, geïnteresseerd in historie, cultuur en specifieke Royaltypers werden 

hierin meegenomen. Zij werden in het algemeen geïnformeerd over het jaar en de aanleiding, maar 

werden bovendien ook uitgenodigd voor de feestelijke opening van het jaar op 13 maart 2020.  

Spijtig genoeg moesten we hen vlak voor deze opening een bericht sturen dat deze werd geannuleerd 

om de inmiddels bekende reden. 

Desondanks vond die dag wél de onthulling plaats van het nieuwe oranjeboompje onthuld door 

Sybrand van Haersma Buma; burgemeester van Leeuwarden en Sander de Rouwe;  

loco-commissaris van de Koning in onze provincie. Deze onthulling werd door diverse media 

bijgewoond en leverde een aantal aardige publicaties op. 

 

Opening 13 maart 2020 

Voor de opening in maart werd een fraaie uitnodiging ontworpen. Alhoewel deze opening uiteindelijk 

niet doorging, brachten we via deze kaart wel het Willem Lodewijk jaar onder de aandacht bij een 

groot aantal personen: algemeen geïnteresseerden, pers, stakeholders en samenwerkende partners.  

De oorspronkelijke uitnodiging werd aangepast en opnieuw digitaal verstuurd voor de opening die 

uiteindelijk op 11 september jl. alsnog plaatsvond met 100 bezoekers. Geheel volgens de corona-

maatregelen. Uiteraard maakte de pers opnieuw deel uit van dit mailbestand. 

 

http://www.willemlodewijkjaar.nl/
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Flyers en posters 

Half maart kwamen ook de posters en flyers gereed ter 

promotie van het jaar. De flyer gaf een totaaloverzicht van 

alle activiteiten die in 2020 zouden plaatsvinden.  

Voor de geplande opening op 13 maart jl. werd het 

drukwerk ruim verspreid onder toeristische en culturele 

instellingen in Leeuwarden e.o. Waaronder de VVV, het 

Historisch Centrum Leeuwarden en diverse culturele 

instellingen als musea en podia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit eindverslag is in opdracht van Stichting Nassau en Friesland opgesteld door RegelPunt; Margret 

Havinga.  
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Bijlage publicaties  
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