GERDIEN MORREN 25 JAAR STADSGIDS IN HARDERWIJK
Inleiding
Sinds 4 februari 1996 is Gerdien Morren werkzaam als stadsgids en zij begon bij de
Stadsrondleidingsdienst in de Kleine Marktstraat. “Na de samenvoeging in 1996
werd ik gids bij het Gilde van Harderwijker Stadsgidsen. We zijn momenteel met 18
stadsgidsen en er zijn 3 gidsen in opleiding.”
Leuke hobby
“Het geven van rondleidingen is een ontzettend leuke hobby. Ik vertel graag over
de stad met z’n unieke monumenten. Met name over de Grote Kerk, het Oude
Stadhuis en de Gelderse Academie. Iedere gids heeft weer z’n eigen voorkeuren en
dat maakt ook dat stadswandelingen altijd weer anders zijn. Iedere gids doet het
op z’n eigen wijze.
Zo zijn er ook gidsen die juist graag weer uitgebreider over bijvoorbeeld de visserij
of de verdedigingswerken vertellen. Daarom is elke wandeling uniek en wij draaien
zeker geen standaardverhaal af. Bovendien kijken we ook naar de groep, dat
kunnen schoolkinderen zijn maar ook een familiereünie of bedrijfsuitje.
Achtergrondinformatie
Bij de Grote Kerk vertel ik met de oude stadsplattegrond in de hand over Selhorst
en de St. Nicolaaskerk. Van de verschillende bouwstijlen van de kerk hebben we
ook plattegronden, als kapel en nog met de toren. In de kerk vertel ik graag over
de prachtige, authentieke schilderingen, de reformatie en de restauraties. Ook de
oude raadzaal is uniek met het goudleerbehang en houtsnijwerk. Na de restauratie
is het Oude Stadhuis ook een prachtige locatie om mensen te ontvangen bij de TIP
en de wandeling daar te starten. Over de Gelderse Academie, de Hortus en de
studenten vertel ik onder de prachtige oude ginkgoboom. Veel mensen zijn
verbaasd te horen dat Harderwijk een universiteit gehad heeft. Dat is ook het geval
met de Hanze, voor velen verrassend om te horen dat Harderwijk lid was van de
Hanze. Verder is er ook veel over het hedendaagse Harderwijk te vertellen: het
Waterfront, de Boulevard, Strandeiland en Wijde Wellen. De slogan Heerlijk
Harderwijk die zo toepasselijk is met de vele horeca mede waardoor de stad zo
zeer de moeite van een bezoek waard is. Het heden en verleden zijn een prachtige
mix. Sinds 15 juni 2020 zijn we met kleine groepen van max. 6 personen weer
begonnen met stadswandelingen. Daar zijn we heel blij mee!
Politieke interesse
Sinds 2018 zit ik in de gemeenteraad van Harderwijk, in die hoedanigheid ben ik bij
veel ontwikkelingen die plaats vinden betrokken. Ik ga graag in gesprek met
inwoners die problemen ervaren of ideeën hebben over hoe het beter kan.
Het geeft veel voldoening om iets te kunnen betekenen voor Harderwijk en
Hierden, zowel voor bewoners van de gemeente als voor bezoekers.”
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