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HOF J ES

1    HOFJE VAN BAKENES 
           Wijde Appelaarsteeg 11k  

Za 10-17  |  Zo 12-17 | 
        Het Hofje van Bakenes is het oudste nog bestaande

hofje in Nederland en werd in 1359 door Dirck van
Bakenes gesticht. De regentenkamer was oorspron-
kelijk ook één van de hofjeswoningen.

              Wanneer de weersomstandigheden het toelaten is 
een antiekrestaurateur aanwezig om uitleg te geven
over het restaureren van antiek.

2    BROUWERSHOFJE
        Tuchthuisstraat 8 A |  Za 10-17  |  Zo 12-17  

Door Jacob Huyge Roeperszoon en Katharine Huyge
Roepersdochter gesticht in 1472 ten behoeve van
arme brouwersmeiden. Het hofje werd tijdens de
stadsbrand van 1576 verwoest en in 1586 her-
bouwd. Bij de jongste restauratie in 1987 zijn de 
acht huisjes samengevoegd tot vier woningen.

3    BRUININGSHOFJE
        Botermarkt 9 |  Za 10-17  |  Zo 12-17  | 

Het Bruiningshofje is gesticht in 1610 door Jan
 Bruininck Gerritsz. 

4    FRANS LOENENHOFJE 
        Witte Herenstraat 24 |  Za 10-17  |  Zo 12-17  | 

Het Frans Loenenhofje is gesticht in 1607 door 
Frans Loenen als huisvesting voor bejaarde vrou-
wen. De tuin is een restant van een kloostertuin 
van het hier vroeger gelegen Norbertijnen Klooster
(ook wel Witteheren Klooster genoemd) en vormt
het middelpunt van het hofje. 

           Uitleg (aan kleine groepen) over het goudleer -
behang in de regentenkamer, de architectuur van
het hofje met bijzondere aandacht voor de Hollands- 
Renaissance toegangspoort van Lieven de Key 

��    Op zaterdag om 13.30 uur is er een optreden van
Letterlievende Vereniging J.J. Cremer / de klucht 
‘De Begijntjes’ onder regie van Marijke Kots

��   Op zaterdag vanaf 16.15 uur  Flowertown Jazzband
in de tuin 

5    GRAVINNEHOF 
        Spaarne 100/102 |  Za 10-17  |  Zo gesl.  | 

Het Gravinnehof is een hofje van de 21ste eeuw. 

Op initiatief van de gemeente Haarlem i.s.m. 
de Stichting Haarlemse Hofjes is in 1991 een   
archi   tectuurprijs uitgeschreven voor een nieuw 
te  bouwen ‘21ste eeuws hofje’ op het voormalig
 parkeerterrein tussen de Gravinnesteeg en de
Helmbrekerssteeg. Dolf Floors maakte het
 winnende ontwerp. Vergeet bij binnenkomst niet
om naar de prachtige plafondschildering van 
Gijs Frieling te  kijken.

6     HOFJE IN DEN GROENEN TUIN
Warmoesstraat 23 |  Za 10-17 |  Zo 12-17 
Hofje In den Groenen Tuin is gesticht in 1616 door
Catharina Jansdochter, weduwe van Jacob Claes-
zoon van Schoorl. Geheel vernieuwd in 1885-1886.
Tijdens de restauratie in 1987 is het aantal huisjes
teruggebracht van 20 naar 18.

7    HOFJE GUURTJE DE WAEL
        Lange Annastraat 40 |  Za 10-17  |  Zo 12-17 

Hofje Guurtje de Wael is gesticht in 1616 door
 Guurtje de Wael, dochter van een lakenhandelaar.
De natuurstenen poort met familiewapen is later  ge-
 bouwd in opdracht van burgemeester Jan de Wael.

8    HOFJE VAN LOO 
Barrevoetestraat 7 |  Za 10-17 |  Zo 12-17 | 
Het Hofje van Loo is door stadsbestuurder Symon
Pieterszoon van Loo en zijn vrouw Godelt  Willems -
dochter gesticht in 1489. Later is het hofje over -
gedragen aan het Sint Elisabeths Gasthuis. 
De  huisjes dateren uit de 17e eeuw.

9    HOFJE VAN NOBLET #
Nieuwe Gracht 2 |  Za 10-17 |  Zo gesl. | 
Alleen de tuin is rolstoeltoegankelijk,  Regenten -
kamers niet.
Het hofje van Noblet is gesticht in 1760 door
 Leonard Noblet. Het is gebouwd in de tuin van het
voormalige woonhuis ‘Haerlem en Spaargesigt’ 
dat nog steeds op de hoek van de Hooimarkt en 
de Nieuwe Gracht te zien is. 

10    HOFJE VAN STAATS
Jansweg 39 |  Za 10-17 |  Zo gesl.
Het hofje van Staats is gesticht uit de nalatenschap
van de Haarlemse garenreder en -handelaar Ysbrand
Staats. Op 29 juli 1730 werd door zijn broer de

VOORWOORD

Negen maanden ben ik nu werkzaam in 
Haarlem als wethouder van o.a. van monumen-
tenzorg. Iedere dag mag ik van Haarlem genieten
met zijn prachtige historische omgeving. 
De Open  Monumentendagen vormen een uniek
moment in het jaar waarbij iedereen, ook niet
Haarlemmers, van de stad kunnen genieten. 
Dit jaar is het thema Kunst en Ambacht. 
Kunst is volop aanwezig dit weekend door het
 samengaan met het Haarlem Cultuur Festival.
Maar denk eens aan de ambachtslui van weleer,
ware kunstenaars. Kijk u eens naar de gevels van
onze Vleeshal, niets dan beeldhouwwerk. 
De  koeienkoppen verraden voor welke functie 
het pand gebouwd is. Bij andere panden zie je
 gevelstenen of bijzondere ornamenten. 
En wat te  denken van de prachtige interieurs van
onze  kerken en herenhuizen. Eén en al kunst.
De ambachten van toen werden verricht in
 panden die er nu nog steeds zijn, onze monumen-
ten. Laat u verrassen door de route Thoen en
Thans langs plaatsen waar men nog steeds
 ambachtelijk te werk gaat.
Ontdek verrassende activiteiten in het pro-
gramma. Vele monumenten eigenaren zullen u
 enthousiast ontvangen. Zonder hen geen OM-
dagen. Dank!

Jeroen van Spijk
Wethouder monumentenzorg

PROGRAMMA  HAARLEMSE  
OPEN  MONUMENTENDAGEN  2015
‘ KUNST  &  AMBACHT ’

Dit jaar hebben de Open Monumentendagen als thema ‘Kunst
& Ambacht’, ook in Haarlem wordt speciaal aandacht gege-
ven aan dit thema.  Het monument is bij  uitstek de plaats
waar kunst en ambacht samenkomen. Naast de gebruikelijke
aandacht voor de architectuur van de monumenten wordt nu
ook meer de focus gelegd op de toegepaste kunsten die
daarin te zien zijn, zoals podiumkunsten, beeldende kunsten
en muziek. Natuurlijk krijgen ook de ambachten in en rond de
monumenten dit jaar extra aandacht en wordt duidelijk hoe
onmisbaar deze zijn.

In deze brochure vindt u een overzicht van alle geopende
monumenten in  Haarlem. De nummers komen overeen met
de nummers op de  plattegrond. Verdere informatie kunt u
 tijdens de Open Monumentendagen krijgen bij het informa-
tiepunt in de Gravenzaal van het Stadhuis of VVV Haarlem
(Grote Markt 2).                                                                 

     =  rolstoelvriendelijk (soms gedeeltelijk toegankelijk)

    =  thema Kunst & Ambacht 
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18   ZUIDERHOFJE 
        Zuiderstraat 12 |  Za 10-17  |  Zo 12-17  | 

Het Zuiderhofje is in 1640 gesticht door het echtpaar
Jacques van Damme en Elisabeth Blinckvliet. 
In 1891 is het hofje volledig herbouwd naar ontwerp
van Ant. J. Salm.

I NDUSTR I E E L /
BEDR I J F SMONUMENT

19   MOLEN DE ADRIAAN  
Papentorenvest 1A |  Za 10-17 |  Zo 12-17 | 
(rolstoelgankelijk alleen in de onderbouw)
Molen de Adriaan werd in 1778 gebouwd op de
 fundamenten van een oude verdedigingstoren. 
In 1931 brandde deze stellingmolen, gebouwd om
graan te malen, geheel af. In 1999 is de molen door
inspanning van velen herbouwd, in 2002 volgde 
de voltooiing. Sinds 2004 is de molen ook trouw -
locatie voor het burgerlijk huwelijk.

20   MOLEN DE EENHOORN
        Zuid-Schalkwijkerweg 6f (bereikbaar via Jaagpad) 
        Za 10-17 |  Zo 12-17

Molen de Eenhoorn is een houtzaagmolen, deze
wordt ook wel Paltrokmolen genoemd. De benaming
is waarschijnlijk afgeleid van het donkere overkleed
(de paltrok) dat door naar Nederland gevluchte

Doopsgezinden werd gedragen. De voorzijde en
 omkleding van de zaagvloer van de molen geven de
uitstraling van een donker voorkleed.

21   MOLEN DE HOMMEL
        Hommeldijk 20 (Molenplas a.d. Ringvaart)

Za 10-17  |  Zo 12-17
Molen de Hommel is gebouwd in 1860. Het is een
poldermolen van het type achtkanten bovenkruier.
Gebouwd om de waterstand in de polder te regelen.

22   MOLEN VAN DE SCHOTERVEENPOLDER 
Molen de Stoop |  Schoterveenpolder 1 
(via dijk Jan Haringstraat) |  Za 10-17  |  Zo 12-17
Molen de Stoop is een wipmolen die vermoedelijk
omstreeks de helft van de 17e eeuw gebouwd is. De
molen bemaalde de voormalige Schoterveenpolder.

23   DE VIJFHUIZER MOLEN 
        Vijfhuizen 9 (Groeneweg /Ringvaart)
        Za gesl.  |  Zo 12-17

De Vijfhuizer molen is een in 1874 gebouwde acht-
kante bovenkruier met een met riet gedekte romp en
kop aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer, vlak-
bij de brug naar Vijfhuizen. Het is een zogeheten
grondzeiler waarvan de wieken een vlucht hebben
van ruim 20 meter, oorspronkelijk bedoeld voor het
bemalen van de Vijfhuizer polder.

KERKEN  EN  
BEGRAAFPLAATSEN

24   ADELBERTUSKERK
        Rijkstraatweg 26 |  Za 10-16  |  Zo 11-14  | 

De r.k. St. Adelbertuskerk, oorspronkelijk gewijd aan
St. Lidwina, met de bijbehorende pastorie op de hoek
van de Zaanenstraat en de Rijksstraatweg werd in
1920-1929 naar het ontwerp van architect Jos
 Margry in sobere neogotische stijl gebouwd. 
Ruim  interieur met gewelven van bakstenen ribben
met gestucte velden, glas-in-lood ramen van Joep
 Nicolas en muurschilderingen met voorstellingen 
uit het leven van de H. Lidwina.

           Beide dagen is het oude en traditionele ambacht van
de orgelbouwer te bezichtigen. Hier wordt gewerkt
aan een groot 3-klaviersorgel met 65 stemmen,
waarvan er al 57 functioneren (meer dan 3000
 pijpen). Orgelbouwers geven hierbij uitleg.

 eerste steen gelegd. De oorspronkelijk dertig  huisjes,
zijn tijdens de restauratie van 1990 samengevoegd
tot twintig woningen. Het is één van de grootste hof-
jes in Haarlem. Bijzonder is de ruime  binnentuin, het
opzichterhuisje, mortuarium en de washokjes. Het
mortuarium doet heden ten dage dienst als fietsen-
berging!

��    Op zaterdag is het hoofdgebouw van het hofje met
de twee regentenkamers te bezoeken

11    HOFJE VAN WILLEM HEYTHUIJSEN
Kleine Houtweg 135 |  Za 10-17 |  Zo 12-17 | 
Het hofje van Willem Heythuijsen is gesticht in 1650
door Willem Heythuijsen en lag als één van de
 weinige hofjes buiten de stadswallen. Het werd
vanaf de stichting dag gemengd bewoond en heeft
geen binnen- of voortuin, maar een naast het in 
T-vorm opgezette hofje gelegen tuin. 

12    JOHAN ENSCHEDÉ HOF
Korte Begijnestraat |  Za 10-17 |  Zo 12-17
Bereikbaar via het oudste hofje van Haarlem, de
 Bakenesserkamer, met één stap een overbrugging 
in tijd van 600 jaar! Monumentaal hofje van de
 toekomst uit 2007. Van de bekende Haarlemse strip -
tekenaar Joost Swarte en de architect Henk Döll. 
Het ontwerp verwijst naar natuur (hout en groen) en
cultuur (zie bijv. balkonhek, hek berging en glas-in-
loodraam).

13    LUTHERS HOFJE
Witte Herenstraat 20 |  Za 10-17 |  Zo gesl. 
Het Luthers Hofje is door de Lutherse gemeente
 gesticht rond 1615 als huisvesting voor bejaarde
vrouwen. Ooit waren de bewoners, zoals de naam 
al doet vermoeden, Lutheranen. Tegenwoordig
 benoemt de kerkenraad van de Lutherse kerk alleen
nog maar het hofjesbestuur. 

14    PROVENIERSHOF 
Proveniersplein |  Za 10-17 |  Zo 12-17 
Op de plek van het Proveniershof was vroeger het
vrouwenklooster St. Michael gevestigd. Na de her-
vorming werd het pand aan de Schutterij van St. Joris
gegeven. Het klooster werd in 1591 afgebroken en
vervangen door een nieuw doelengebouw. De voor-
malige kloosterhof werd gebruikt als schietterrein.
Na het vertrek van de schutterij is het pand even een

stadsherberg geweest. In 1706 werd het complex
 verbouwd tot een soort verzorgingshuis voor oudere
mensen. 

15    REMONSTRANTS HOFJE VAN LEEUWARDEN 
Ursulastraat 16 |  Za 10-17 |  Zo gesl. | 
Het Remonstrants Hofje is in 1774 gesticht in en
 achter een restant van het 15e-eeuwse Ursulinen-
klooster voor ongehuwde vrouwen van de Remon-
strantse Gemeente. Het hoge gebouw aan de straat 
is waarschijnlijk de voormalige kloosterkapel. 
Binnen zijn daar nog enkele gotische gewelven te zien
op de begane grond De gevelsteen met de H. Ursula,
die de plaats van het klooster memoreert, is te zien in
de gevel van Ursulastraat 4.   

16    TEYLERS HOFJE
Koudenhorn 64 |  Za 10-17 |  Zo gesl.
Het Teylers Hofje is gesticht in 1787 uit nalatenschap
van Pieter Teyler van der Hulst. Het werd  ontworpen
door architect Leendert Viervant die 
ook het ontwerp van de Ovale Zaal in het Teylers
 Museum op zijn naam heeft staan. Bijzonder aan het
ontwerp is de monumentale entree met zuilen aan 
de Koudenhorn. 

17   WIJNBERGSHOFJE 
Barrevoetestraat 4 |  Za 10-17 |  Zo gesl. | 
(met moeite rolstoeltoegankelijk)
Het Wijnbergshofje is gesticht in 1662 door de Doops-
gezinde Gemeente. Het is herbouwd in 1872. 
Het achterhuis, de oorspronkelijke regentenkamer,
stond al geruime tijd op de Rijksmonumentenlijst. 
Pas in 1999 zijn de negen huisjes aangewezen als
Rijksmonument.
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In de kerk bevinden zich o.a. het wereldberoemde
Müller-orgel en de grafstenen van Frans Hals,
 Saenredam, Pieter Teyler en vele anderen.

��    Orgelspel door stadsorganist Anton Pauw; zaterdag
om 12.00 uur en zondag om 14.00 uur

��    Torenrondleiding; zaterdag om 10.15, 11.15, 12.15,
13.15, 14.15 en 15.15 uur. Op zondag om 12.15,
13.15, 14.15 en 15.00 uur

��    Demonstratie Slingerproef van Foucault; zaterdag 
om 10.30, 11.30 en 13.30 uur en zondag om 12.30
en 15.30 uur

��    Excursie naar het Müllerorgel met stadsorganist
Anton Pauw; zaterdag om 11.00 en 14.00 uur en
zondag om 13.20 en 14.30 uur

��    Middaggebed; zaterdag om 12 .45 uur (15 minuten)
��    Optreden van het Ampzing Genootschap in de

 Brouwerskapel; zaterdag om 16.00 uur

30   ST. JOSEPHKERK
        Jansstraat 43  |  Za 10-11.30 13.30-17   Zo 13.30-17
        De huidige St. Josephkerk werd in 1843 in gebruik

genomen als opvolger van een schuilkerk. De kerk
was de eerste Katholieke kerk sinds de reformatie en
is gebouwd in een neoclassicistische stijl.

31   KERK EVANGELISCHE 
       BROEDERGEMEENTE HAARLEM 
        Parklaan 34  |  Za 10-16.30  |  Zo 12-17  | 
        De zaalkerk van de Evangelische Broedergemeente

of Hernhuttergemeenschap is in 1876 gebouwd naar
ontwerp van D.E.L. van den Arend. De voorgevel is 
in eclectische stijl met rondboogvensters in zware
omlijstingen en een gevelbekroning met kruisbloem. 

��    Zaterdag 12 september, zangdienst 17.00-17.30 uur

32   LUTHERSE KERK 
        Witte Herenstraat 22  |  Za 10-17  |  Zo 12-17  | 
        De Lutherse Kerk werd in 1615 gebouwd op de

plaats van het voormalige Witteheren klooster
 (Norbertijnen klooster, zie ook Frans Loenenhofje en
Luthers hofje). In de tweede helft van de 19e eeuw
werd de kerk voorzien van een nieuwe voorgevel.
Bijzonder zijn de preekstoel en de eikenhouten
 banken uit de tweede helft van de 17e eeuw en het
eikenhouten doophek. In de kerk bevindt zich het uit
de 19e eeuw stammende Ströbelorgel. 

            Ambachtslieden worden dit weekend in het zonnetje
gezet. Het kerkgebouw en het Lutherse Hofje
 bestaan dit jaar 400 jaar

��    Voor organisten is er gelegenheid om beide orgels
(er is ook een transeptorgel van Ch. Anneessens
1894 – 2 klaviers / 17 stemmen) te bespelen.

        Uitleg over de gebrandschilderde ramen van 
Joep  Nicolas 

��    Torenbeklimming
��    Rondleidingen door de kerk

25   BAKENESSERKERK 
        Vrouwestraat 12  |  Za 10-17  |  Zo 12-17  | 
        De Bakenesserkerk is als Onze Lieve Vrouwekapel

 gesticht door Willem II, graaf van Holland en Zeeland
in 1234 tot 1256. Het huidige gebouw is oorspronke-
lijk vijftiende-eeuws. De oudste vermelding stamt uit
1486 en betreft het noordelijk schip van de kerk en
het onderste deel van de toren. Het bovendeel van
de toren dateert uit het begin van de zestiende eeuw.
In het interieur zijn nog de laatgotische beelden uit
ca. 1470 te zien van Maria, de Drie Koningen en
Evangelisten in de koorsluiting. In 2010-2011 is de
kerk gerestaureerd en geschikt gemaakt voor
 hergebruik door de afdeling archeologie van de
 gemeente Haarlem.

           Beide dagen wordt er toelichting gegeven op de
 restauratie van de kerk, de glas-in-lood ramen en 
het leeuwtje

26   ST BARBARA, RK BEGRAAFPLAATS 
       EN KERK 
        Soendaplein 27  |  Za 10-17  |  Zo 12-17  | 
        Begraafplaats St. Barbara is in 1892 aangelegd als

rooms-katholieke begraafplaats, toegewijd aan de 
H. Barbara als patrones van een ‘zalige dood’,
 symmetrisch opgezet met rechte vakken en paden.
De Haarlemse architect N. Nelis ontwierp de neogoti-
sche kerkhofkapel, de toegangspoort met links de
opzichterwoning en rechts het mortuarium. Direct
rond de kapel zijn de eerste klas-graven en graven
van priesters te vinden en daar omheen de graven
van de leden van diverse religieuze congregaties die
een rol hebben gespeeld in katholiek Haarlem. 

        Opmerkelijk is het baldakijngraf uit 1904 van de
 familie Beynes, bekroond met een wit marmeren
beeld van O.L. Vrouw van Lourdes.

��    Geschiedenis van Haarlem-Noord en bijzondere
 gebouwen worden op kunstzinnige wijze in beeld
gebracht

            Uitleg over de techniek van het maken van gebrand-
schilderd glas en glas-in-lood ramen 

��    Uitleg over de geschiedenis van de begraafplaats 
en de verdwenen gemeente Schoten 

27   BEGRAAFPLAATS KLEVERLAAN
        Kleverlaan 7  |  Za gesl.  |  Zo 10-16
        Begraafplaats Kleverlaan is aangelegd naar ontwerp

van J.D. Zocher jr. nadat hij in 1828 zijn buitenplaats
hier, het Huis te Akendam, aan de gemeente Haar-
lem had verkocht. In 1832 vond de eerste begrafenis
plaats. Dichtbij de hoofdingang staat het grafmonu-
ment voor Jaap Eden, veelvuldig wereldkampioen
schaatsenrijden en wielrennen. Aan de oostzijde 
het monument van architect C. Outshoorn met diens
 portret in reliëf. De aula, een neoclassicistisch
 gebouw met Dorisch tempelfront, dateert uit 1893 
en is ontworpen door stadsarchitect Jacques Leyh; 
in het fronton ziet u de beelden van de drie
 schik godinnen. Op een eilandje ligt een aparte
Joodse  begraafplaats. Aan de noordzijde bevindt
zich het rooms-katholieke deel met een neogotische
kapel. 

28   GROENMARKTKERK 
        Nieuwe Groenmarktkerk 12-14 

Za 10-17  |  Zo 12-17  | 
        De Groenmarktkerk is gewijd aan de Heilige 

St.  Antonius van Padua en werd gebouwd in 1842/
1844 naar plannen van Tilman Francois Suys.

��    Tentoonstelling over het ‘Rijke Roomse leven’

29   GROTE OF ST. BAVOKERK  
        Grote Markt 22  |  Za 10-17  |  Zo 12-16  | 
        De in 1479 tot kapittelkerk verbouwde St. Bavo 

werd gebouwd op de plaats van een in de 14e eeuw
grotendeels afgebrande kleinere kerk. Het grondplan
is gebaseerd op de kruisvorm. Met het schip (de
lange zijde van de kruisvorm) is omstreeks 1400
 begonnen met de bouw. Rond 1483 waren het schip
en het koor voltooid. De transepten zijn iets later
 verhoogd en waren rond 1496 gereed. In 1520 is 
de huidige toren, een eikenhouten constructie
 omkleed met lood, toegevoegd aan de kerk. 
In 1559 werd de St. Bavo verheven tot kathedrale
kerk. Na de beeldenstorm (Haarlemse Noon in 1578) 
komt de kerk in het bezit van de Hervormde
 Gemeente. 
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39   WILHELMINAKERK HAARLEM
        Za gesl.  |  Zo 12-17  
        Gedempte Oude Gracht 61
        Als gereformeerde kerk gebouwd in 1919-1921,

 architect A. de Maaker, in traditioneel zakelijke stijl
met invloed van de Amsterdamse School, o.a. terug
te vinden in de vormgeving van de raambekronin-
gen, de torenklok en de glas-in-lood ramen. Van het
oorspronkelijke orgel boven de kansel bleef alleen
het front over. In 1983 werd op de tribune boven 
de ingang hier het orgel van de Rotterdamse Mathe-
nesserkerk geplaatst, een instrument uit 1932 van
 orgelbouwer J. de Koff.

MUSEA

40   ARCHEOLOGISCH MUSEUM HAARLEM
        Grote Markt 18k  |  Za 13-17  |  Zo 13-17  
        In de kelder van de 17e-eeuwse Vleeshal is het

 Archeologisch Museum Haarlem gevestigd. Honder-
den jaren oude bodemvondsten geven een schat 
aan informatie over het verleden van de stad. De
Vleeshal is door Lieven de Key, de stadsbouwmeester,
in 1602-1603 gebouwd. Het gebouw heeft een zeer
rijke trapgevel met overvloedige toepassing van
zandstenen blokken, trappen aan de voorzijde met
obelisken versierd, de top door het stadswapen be-
kroond, grote poort in midden, ter weerszijden lagere
kelderpoortjes. Osse- en schapenkoppen als stenen
versiering, zijgevel met drie rijk versierde toppen.
Loden versieringen aan nok en dakkapellen.

41   HET DOLHUYS 
        Schotersingel 2  |  Za 12-17  |  Zo 12-17  | 
        Het Dolhuys is in 1319 als leprozenhuis gesticht,

waar vanaf 1413 op last van de graaf van Holland 
de leprozen of melaatsen van Holland en Zeeland
 geschouwd moesten worden. Het oudste deel is de
kapel, waarschijnlijk nog uit de 14e eeuw. 
De huidige entree van het complex bevindt zich in 
de 18e-eeuwse beheerderswoning. Later in die eeuw
werd ook de regentenkamer gemoderniseerd met
 geschilderd leerbehang, waarvan de restauratie in
2010 is voltooid. Met het hergebruik als museum 
van de geest blijft dit monumentale complex verras-
send dicht bij de oorspronkelijke bestemming. 

        De collectie van het Dolhuys vertelt de ervaringen
van cliënten en behandelaars zelf. Het Dolhuys laat

ook zien hoe Nederland door de eeuwen heen om-
ging met zijn zotten, dollen, razenden, lijders of 
zoals het tegenwoordig heet: cliënten. 

42   FRANS HALS MUSEUM 
        Groot Heiligland 62  |  Za 11-17  |  Zo 12-17  | 
        Het bekende Frans Hals Museum werd tussen 1607

en 1611 gebouwd als Oudemannenhuis. Van 1810
tot 1908 werd het gebouw gebruikt als Gerefor-
meerd of Burgerweeshuis. Sinds 13 mei 1913 is het
als museum in gebruik. Het museum is genoemd
naar één van de beroemdste schilders uit de Gouden
Eeuw: Frans Hals. Zijn monumentale groepsportret-
ten en regenten zijn wereldberoemd. Voor hergebruik
als museum zijn in 1913 gebouwdelen in de stijl van
de 17e eeuw toegevoegd, zoal de museumvleugel
aan de straatzijde. 

           Aandacht voor het vak van restaurator bij de
tentoon stelling Frans Hals - Werk in uitvoering

��    Voor kinderen activiteiten rondom ‘Poppenhuis in 
de spotlights’ 

43   DE HALLEN HAARLEM 
        Grote Markt 16  |  Za 11-17  |  Zo 12-17  | 
        Op Grote Markt 16 was ooit het Zandvoortse Vishuis

gevestigd en tegenwoordig wordt het gebruikt als
entree tot De Hallen (de gecombineerde entree naar
de Verweyhal en de Vleeshal). 
De naam Vleeshal is eenvoudig te verklaren. Dit
 gebouw, uit de 17e eeuw en ontworpen door Lieven
de Key, werd gebruikt voor het verhandelen van
vlees. De grote hal waar oorspronkelijk het vlees
werd gekeurd en verhandeld is nu een monumentale
expositieruimte.

33   KATHEDRALE BASILIEK SINT BAVO 
        Nieuwe Bavo  |  Leidsevaart 146  |  ingang Botte-

manneplein  |  Za 10-17  |  Zo 12-17  | 
        De kathedrale basiliek is van 1895 tot 1930 ge-

bouwd naar ontwerp van architect J.Th.J. Cuypers. 
De pastorie, de sacristie en de doopkapel zijn even-
eens van Cuypers en behoren bij het oorspronkelijke
ontwerp van de basiliek. De bouwstijl is eclectisch
(een samenstel van meerdere bouwstijlen) en is o.a.
gebaseerd op de Romaanse en vroeg Gotische stijl.
Ook kenmerken van Art Nouveau en Berlage vindt u
terug. In 2011 is de omvangrijke restauratie van start
gegaan. Sinds de voltooiing van het Rijksmuseum 
is de Bavo het meest omvangrijke restauratieproject
in Nederland. Sinds kort is hier ook het Kathedraal
 Museum geopend.

        De Kathedrale Basiliek brengt net zoals in het ver -
leden alle ambachten samen. Tijdens de monumen-
tendagen wordt er aandacht gegeven aan de
 ambachten steenbakken, 3D printen (met deze
 techniek worden de beelden ingescand en gerestau-
reerd), schilderen, schilderijen restaureren, steen
 restauratie en bouwtechnische restauratie

           Er zijn werken van de kunstenaars Toorop, Dibbets,
Bijvoet, Andriessen, Maas, Brom, Marc  Mulder en
vele anderen te bezichtigen

��    Torenbeklimmingen tot 1e opgang; op zaterdag
vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur elk uur (onder
 voorwaarden)

��    Steigertochten; op zaterdag vanaf 11.00 tot 16.00
uur (onder voorwaarden)

��    Orgelconcert Jaap Stork; op zaterdag om 15.00 uur.
Programma: Elgar, Brewer, Chopin, Debussy en Ravel

��    Gewelventochten; op zondag. Kaarten uitsluitend
verkrijgbaar vanaf 13.00 uur in de Bavo 
(onder voorwaarden)

34   NIEUWE KERK
        Nieuwe Kerksplein 36  |  Za 10-16  |  Zo 13-16
        De kerk is gebouwd naar ontwerp van Jacob van

Campen in neoclassicistische stijl. De toren is een
ontwerp van de voormalige stadsarchitect Lieven 
de Key in de stijl van de Hollandse Renaissance.

35   OUDE KERK, SPAARDAM 
        Kerkplein 2, Spaarndam | Za 10-16 | Zo 11-16 |
        De Oude Kerk in Spaarndam is een bakstenen zaal-

kerkje uit 1627 in de vorm van een langgerekte

 achthoek dat in 1663 vergroot is met een noorder-
dwarsarm. In het interieur: een preekstoel en
 dooptuin uit 1665, balustradeorgel uit 1760, twee
laat 18e eeuwse scheepsmodellen en het graf van 
de  waterbouwkundige en cartograaf Cruquius,
 overleden in 1754. 

36   REMONSTRANTSE KERK 
        Hoek Pr. Hendrikstraat / Wilhelminastraat

Za 13.30-16.30  |  Zo gesl.  | 
        In 1886-1887 gebouwde kerk naar ontwerp van

 architect A. van der Steur.

37   VEREENIGDE DOOPSGEZINDE 
       GEMEENTE HAARLEM 
        Frankestraat 24  |  Za 10-17  |  Zo 13-17  | 
        Het gebouw van de Vereenigde Doopsgezinde

 Gemeente is een vrijwel vierkant bakstenen,
 inpandig gelegen kerkgebouw uit 1681-1683 met
 monumentale ingangspartij uit 1757 aan de Grote
Houtstraat. De bijgebouwen aan de Frankestraat zijn
uit 1902 naar ontwerp van J.A.G. van der Steur in
 neorenaissance stijl met neogotische en Jugendstil-
elementen.

           Medewerkers vertellen over het ambacht architec-
tuur / schilderkunst / schrijfkunst

��    Kinderen kunnen in de bibliotheek leren schrijven
met een ganzenveer

��    Op zaterdagochtend (11.30 -12.30 uur) is het orgel
te horen en wordt er uitleg gegeven over het orgel

38   WAALSE KERK 
        Begijnhof 30  |  Za:10-17  |  Zo 12-17  | 
        Oorspronkelijk is de kerk gebouwd als Begijnhof -

kapel. Na de stadsbrand van 1347 is de kerk groter
herbouwd. De verdieping in de kerk was in gebruik
bij Begijnen, zo konden zij op het koor kijken. In de
eerste helft van de 17e eeuw was het schip van de
kerk eigendom van de stad en voor opslag van
 munitie gebruikt. 

��    Expositie Justus Moser, historicus uit zusterstad
Osnabruck. Hij schreef over ‘Hollandgangers’.
 Hiermee is ook een link naar het orgel in de Waalse
Kerk, dat door de Hollandganger Johan Caspar
 Friederichs is gebouwd.

           Bezichtiging 14e eeuwse fresco’s
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49    ALEXANDER RESTAURATIE  
        Jacobijnestraat 8-10  |  Za 10-17  |  Zo gesl.  | 
        Antieke zilveren objecten vieren hier hun wederge-

boorte. Verkoop en specialistische restauratie van
veel Nederlands zilver- en tafelzilver, miniaturen en
juwelen. Een werkplaats waar oud zilver en goud
een nieuwe toekomst krijgen en waar nieuwe ont-
werpen geboren worden.

           Gratis taxatie van uw antiek zilver & juwelen 

50   ANTIQUARIAAT DE VRIES & DE VRIES 
        Damstraat 19Za  |  11-17  |  Zo 12-17  | 
        (gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk)
        Het pand van antiquariaat De Vries & De Vries aan

de Damstraat op de hoek van de Nauwe Appelaer-
steeg dateert waarschijnlijk nog uit de 16e eeuw
maar heeft een voorgevel uit de 18e eeuw.  Bijzonder
fraai is de voordeurpartij met houtsnijwerk uit het
midden van de 18e eeuw op de deur en in het kozijn.
Het antiquarische uithangteken is een  recente toe-
voeging van de huidige eigenaar.

           I.s.m. de Vereniging Haerlem is er een expositie met
prenten van het Stadhuis te zien. Van 16e eeuwse tot
vroeg 20e eeuwse gezichten en een grote collectie
stadsplattegronden

51   LAMPENKAPPENATELIER 
       HENNIE LASSCHUIT 
        Kleine Houtstraat 46  |  Za 9-17  |  Zo gesl.  |   
        Ontwerpen en maken van lampen en lampenkappen

en bovenal restaureren van oude of antieke lampen-
kappen is de specialiteit. Al 70 jaar is dit werkelijk
unieke bedrijfje (enig in haar soort ter wereld)
 gevestigd in het ouderlijk huis van deze draadkun-
stenares. De handgemaakte producten en restaura-
ties gaan de hele wereld over.

De hele dag geeft
Hennie  Lasschuit
uitleg over de
 materialen die zij
gebruikt voor het
ontwerpen, maken
en restaureren 
van lampen en
 lampen kappen

52   ATELIERS FRANS DE ROO 
        Koudenhorn 8  |  Za gesl.  |  Zo 12-17  | 
       Werkplaats aan de oever van de rivier het Spaarne

tegenover de molen Adriaan. Dit atelier staat voor
hoogwaardige restauratie en advies rond oude of
nieuwe lijsten voor schilderijen en kunstobjecten uit
alle stijlperiodes. Steeds een voltooiing van een
kunstwerk waardig. Tevens vergulden en restaureren
van meubels en andere interieurobjecten.

           Restauratie deurstuk uit ± 1750 

53   BADHUIS LEIDSEBUURT 
        Leidseplein 49  |  Za 10-17  |  Zo 12-17  | 
        In 1903 is naar ontwerp van de architect S. Roog 

het Badhuis gebouwd. Dit tweede volksbadhuis van
Haarlem deed dienst als badhuis voor de bevolking
van de Leidsebuurt, een arbeidersbuurt die zich vanaf
1876 aan de westrand van Haarlem ontwikkelde. 
Het heeft dienst gedaan tot 1979. Daarna heeft het
een sociaal-culturele functie gekregen.

           In samenwerking met de wijkkunstenaars wordt een
expositie wijkkunst-expo-Leidsebuurt georganiseerd,
inclusief rondleiding door de wijk (onder voorbe-
houd)

��    Dit weekend wordt er ook een cursus animeren
 aangeboden

54   BROODKANTOOR VAN PASTOR BLOEMERT
        Lange Veerstraat 21  |  Za 10-17  |  Zo gesl.
        Een uniek, inpandig huisje door pastoor Bloemert in

de 17e gebouwd om hier brood aan de armen uit te
delen. Recent is het huisje grondig gerestaureerd
waarbij ook weer oude kleuren terug zijn gebracht.
Geveltje met kruiskozijn en interieur met wenteltrap.

55   CARLIES OUD EN NIEUW
        Jansstraat 47 zwart  |  Za 10-17  |  Zo 12-17  | 
        Dit hoekhuis met een lijstgevel uit de 18e eeuw 

heeft een jongere winkelpui uit ca. 1900. Achter 
die buitenschil van dit zeer diepe huis gaan nog
 oudere elementen schuil, zoals een kapconstructie
uit de 17e eeuw. In de winkelruimte is Carlies Oud 
en Nieuw gevestigd, met een grote diversiteit aan
vooral   religieuze artikelen. 

56   DE EGELANTIER 
        Gasthuisvest 47  |  Za 10-17  |  Zo gesl.  | 
        Het gebouw waarin de Egelantier is gevestigd is 

44   MUSEUM HAARLEM 
        Voormalig St. Elisabeth Gasthuis  

Groot Heiligland 47  |  Za 11-17  |  Zo 12-17  | 
Museum Haarlem en het ABC Architectuurcentrum
zijn samen te vinden in het voormalig Sint Elisabeth’s
of Grote Gasthuis (zie ABC Architectuurcentrum).

��    Beide dagen doorlopend optreden toneelvereniging
Alberdingk Thijm met een 10 minuten versie van het
stuk Romeo en Julia. De voorstellingen zijn gratis.

��    Hand-outs met een wandeling beschikbaar

45   NIEUWE VIDE
        Minckelersweg 6  |  Za 10-17  |  Zo 12-17
        Het gebouw dat tegenwoordig bekend staat als De

Nieuwe Vide werd gebouwd in 1912 als administra-
tiegebouw ten behoeve van het Elektriciteitsbedrijf
toen de gemeente-Lichtfabrieken in 1911 werd ge-
splitst in een apart gasbedrijf en een apart Elektrici-
teitsbedrijf. Het administratiegebouw, waarvan de
 architect niet bekend is, is gebouwd in een zakelijke
strakke bouwstijl. Het wijkt daarmee af van de in
1902 gebouwde fabriekspanden op het terrein die
rijker zijn uitgevoerd. In 1920 werd het administratie-
gebouw door toenmalig stadsarchitect L.C. Dumont
uitgebreid met een extra verdieping en in is de loop
der tijd nog diverse malen verbouwd en aangepast.

        Sinds 1997 heeft het gebouw een mooie herbestem-
ming gekregen als expositieruimte en biedt ruimte
aan tentoonstellingen, festivals en manifestaties op
het gebied van hedendaagse beeldende kunst.

��    Expositie (en film): The hills are alive with the sound
of Muzak (openingsweekend)

46   TEYLERS MUSEUM
        Spaarne 16 (niet gratis)  |  Za 10-17  |  Zo 12-17
        Het Teylers Museum is het oudste museum van

 Nederland (1779). Het is gesticht uit nalatenschap
van de vermogende lakenkoopman en zijdefabrikant
Pieter Teyler van der Hulst. Van machines die elektri-
citeit opwekken tot miljoenen jaren oude fossielen,
historische boeken en munten. Daarnaast bezit
 Teylers Museum een mooie collectie Hollandse mees-
ters en de wereldberoemde prenten en tekeningen
van Rembrandt en Michelangelo. 

        Speciale aandacht verdient ook de nieuwe aanbouw,
ontworpen door Hubert-Jan Henket.                         

��    Teylers Museum is tijdens de open monumenten -
dagen niet gratis toegankelijk. U kunt wel gratis

deelnemen aan een exclusieve rondleiding door het
museum met een bezoek aan de Natuurwetenschap-
pelijke bibliotheek. Op zaterdag en zondag tussen
12.00-13.00 uur. De rondleiding is alleen toeganke-
lijk op vertoon van een voucher (verkrijgbaar bij het
informatiepunt in de Gravenzaal van het stadhuis). 

47   DE VISHAL 
        Grote Markt 20  |  Za 11-17  |  Zo 13-17  | 
        De naam ‘Vishal’ verraadt al waar het gebouw ooit

voor diende. De huidige Vishal is in 1769 gebouwd
ter vervanging van een grotere Vishal uit 1603. 
Nu is het deels een tentoonstellingsruimte voor
 hedendaagse beeldende kunst en deels de entree-
ruimte voor de Grote of St. Bavokerk.

��    Zaterdag 12 september optreden Capoeiraschool
 Semente om 14.00 en 15.30 uur 

OVER IGE  MONUMENTEN

48   ANDRIESSEN PIANO’S - VLEUGELS 
        Botermarkt 18  |  Za 10-17  |  Zo 12-17  | 
        Woonhuis met lijstgevel (19e eeuw); aardige

ingangs partij. Eenvoudige architectuur van betekenis
voor het karakter van de gevelwand.

        Klavier specialisten en stemmers werken hier met
liefde om de oude kwaliteit terug te brengen in de
oude juweeltjes, of maken concertvleugels klaar voor
hun klankexplosies. Andriessen heeft vooral gewel-
dige klassieke instrumenten. De pianisten onder ons
moeten dit walhalla voor de echte toetsenist zeker
bezoeken.

��    Tussen 12.00 en 16.00 uur speelt een pianist op 
de vleugels (onder voorbehoud)

           Andriessen piano’s - vleugels laat zien hoe op
 ambachtelijke wijze vleugels gerepareerd cq.
 gerestaureerd worden
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tenensemble Ripperdapark ontwierp. Typerend voor
die tijd zijn de eclectische details van de architectuur,
zoals de vensteromlijstingen met een kuif en de
deels in blokverband gepleisterde gevel. Naar de
 vrijmetselarij verwijzen de glas-in-lood ramen met
motieven zoals ster, driehoek, passer en winkelhaak. 

��    Voorlichting over het gebouw en Haarlemse  Vrij -
metselarij

62   HAARLEMMER KWEEKTUIN / 
       HUIS TER KLEEF 
        Kleverlaan 9  |  Za 10-17  |  Zo 12-17  | 
        Het Huis ter Kleef is in de 13e eeuw gebouwd aan de

toen belangrijke doorgaande route vanuit de stad
naar het noorden. Vanaf 1494 was het Huis ter Kleef
een buitenhuis van de heren van Brederode.

           Nederlands Hout vertelt over het verzagen van ge-
kapte bomen uit de regio naar planken (ook door
Houtzaagmolen De Eenhoorn) en er is te zien welke
producten van hout uit de regio worden gemaakt

��    Beide dagen worden er workshop voor zowel vol-
wassenen als kinderen georganiseerd. ‘Maak je eigen
sleutelhanger’ (€2,50), ‘Maak je eigen houten koel-
kastmagneet’ (à €1,50) en ‘Brandmerk je eigen
 onderzetters met een Koru-symbool’ (nieuw begin,
nieuwe start €4,-)

63   HART HAARLEM 
        Kleine Houtweg 18  |  Za 12-17  |  Zo gesl.  | 

(alleen begane grond rolstoeltoegankelijk)               
        Voormalig weeshuis / arbeidsbureau en Noord-

 Hollands Archief.
��    Open dag waarbij belangstellenden kunnen proeven

van het cursusaanbod voor het seizoen 2015-2016

64   HENNY SOESBERGEN 
       SIERADEN EDELSMEDERIJ
        Schagchelstraat 20  |  Za 10-17  |  Zo gesl. 
        Een edelsmid, die ambacht en vormgeving op een

eigen manier samenbrengt. Dit ervaar je als je haar
geconcentreerd ziet werken in haar werkplaats ach-
ter in de winkel. Het meesterteken uit 1995 illustreert
haar vakmanschap. Haar uitdaging en inspiratie: 
de kracht van de natuur!

           In het atelier is Henny Soesbergen zaterdag aan het
smeden. Ze vervaardigt met de hand sieraden die ze
zelf ontworpen heeft

65   HOOFDWACHT
        Grote Markt 17  |  Za 10-17  |  Zo 12-17 
        De Hoofdwacht, oorspronkelijk één van de oudste

gebouwen van de stad, was tot 1350 het stadhuis
van Haarlem. Daarna was het in gebruik als woon-
huis tot 1755, waarna het dienst ging doen als
hoofdwacht van de stedelijke schutterij. Met het ge-
bruik als hoofdbureau van politie bleef het dicht bij
die bestemming totdat hier vanaf 1919 de Vereniging
Haerlem gevestigd werd. De rijke classicistische voor-
gevel met houten balustrade en balkon dateert uit
1641. In de zijgevel is nog metselwerk uit de 13e
eeuw te zien. In het interieur is de kapconstructie
nog deels uit de 14e eeuw.

66    HUIS BARNAART
        Nieuwe Gracht 7  |  Za 10-17  |  Zo gesl.                  
        Willem Philip Barnaart, kamerheer van koning Lode-

wijk Napoleon en burgemeester van Haarlem liet in
1804-1807 dit grote grachtenhuis bouwen naar ont-
werp van Abraham van der Hart. Het zeven ramen
brede huis, in het midden bekleed met zandsteen,
kreeg een gevel in empirestijl met een statige dub-
bele  bordestrap. De empirestijl is ook in het interieur
terug te vinden met op de bel-etage de zogeheten
Gouden Zaal vanwege de goudgele zijden wand -
bespanningen en de Etruskische Kamer met op de
oudheid gebaseerde wandversieringen.

        Van 1880 tot 1940 was dit de ambtswoning van de
commissaris van de koningin, daarna kantoor van de
provincie Noord-Holland. Sinds enkele jaren is het in
bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser.

in 1871-1873 in neoklassieke stijl als hoofdgebouw 
van het Elisabeths Gasthuis gebouwd waarbij oudere
 elementen in het nieuwe hoofdgebouw werden op-
genomen. De moderne entreepartij is gebouwd naar
ontwerp van stadsarchitect Wiek Röling uit 1979
toen er verschillende culturele voorzieningen in het
voormalige gasthuis werden ondergebracht. Enkele
poortjes, de muzenzaal maar vooral de regenten -
kamer getuigen van de oudere oorsprong van het Eli-
sabeths Gasthuis dat hier al in 1581 werd gevestigd. 

57   GALERIE PUNCTUM
        Za 10-17  |  Zo 12-17
        Hagestraat 57
        Galerie van Kuno Grommers (1946), beeldend kun-

stenaar en van origine fotograaf. De Haarlemmer
maakte in de zeventiger jaren meer dan duizend
 foto’s in de Burgwal. In tegenstelling tot nu was het
in die tijd een wijk waar men sommige straten en
steegjes beter kon mijden.

           In het atelier ziet u diverse werkzaamheden op het
gebied van beeldende kunst

58   DE GREINER 
        Voorhelmstraat 23-25  |  Za 12-16  |  Zo 12-16  | 
        (rolstoeltoegankelijk: wel een drempel, 

dus  begeleider geadviseerd)
        Rond 1931 kreeg architect Dick Greiner de opdracht

om de al Haarlemse Huishoud- en Industrieschool in
het Rozenprieel te moderniseren en uit te breiden
met een nieuwe vleugel. De opdracht resulteerde vier
jaar later in een schoolgebouw dat in die tijd tot de
modernste van het land behoorde. Volgens Greiner
moest architectuur in dienst van de gewone man
staan, maar tegelijkertijd ook voldoende ruimte
 bieden voor decoratieve vormen. Deze visie is goed
terug te zien in De Greiner. Tot 1995 onderwijs ge -
geven in De Greiner. Hierna brak een nieuwe periode
aan. Vanaf 1995 trekken kunstenaars in het gebouw
en krijgen van de gemeente tijdelijke atelierruimte
tot hun beschikking. In 2008 is er gestart met een
 renovatie die de oorspronkelijke pracht van het
 gebouw weer liet zien. Sinds 2010 huisvest De Grei-
ner verschillende kunstenaars, creatieve bedrijven,
het Tekengilde en een kinderopvang.

��    Rondleidingen door De Greiner; beide dagen om
12.00 uur, 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur

��    Medewerkers van Ymere informeren over De Greiner 

��    Lokale ondernemers vertellen over hun ruimte en
hun werkzaamheden

��    Digitale Fotografie Opleiding is beide dagen open.
Laat in studioLux (Voorhelmstraat 23) gratis een
klassiek portret laten maken in de stijl van
 Rembrandt / Vermeer

��    Kinderen kunnen knutselen en spelen bij kinderdag-
verblijf Brood en Spelen 

59   DENNIS LE POOLE MEUBELRESTAURATIE 
        Wolstraat 9  |  Za 10-17  |  Zo 12-17  
        In de Wolstraat heeft Dennis Le Poole een prachtig

ambachtelijk bedrijf in het hartje van de Vijfhoek. 
Hij laat in zijn werkplaats de ‘wedergeboorte’ zien
van o.a. eeuwenoude kasten, antieke stoelen, tafels

of klokken. Dennis
geeft het ambachtelijk
politoeren,  lijmen,
snijden en kleuren via
cursussen graag aan
leerlingen door.
Bezichtiging van
(on)gerestaureerde
meubelen en houten
 objecten

60   DOELENGEBOUW 
        Bibliotheek Haarlem Centrum |  Gasthuisstraat 32
        Za 10-18  |  Zo 12-16 
        De Stadsbibliotheek zetelt nu in het Doelengebouw.

De Oude Doelen of St. Adriaansdoelen kwamen in
1563 gereed. Het gebouw was bestemd als onder -
komen voor de cloveniers, de schutters die zich be-
dienden van schietwapens, zgn. cloven. Deze cloven
zijn op diverse plaatsen van het gebouw duidelijk te
zien. De schutters speelden een belangrijke rol in
1572 toen zij zich achter de Prins van Oranje schaar-
den en partij kozen tegen de Spanjaarden. In het
Doelengebouw herinnert nog veel aan deze periode. 

��    Rondleiding om 12.00 uur of 15.00 uur 

61   LOGEGEBOUW HAARLEMSE 
       VRIJMETSELAARS  
        Ripperdastraat 13  |  Za 10-17  |  Zo 12-17  | 
        Het gemeentemonument van de Haarlemse Vrijmet-

selarij is in 1876 als Logegebouw opgeleverd naar
ontwerp van stadsarchitect en vrijmetselaar J.A. van
den Arend, die ook het nabijgelegen rijksmonumen-
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67   JANSKERK / NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 
        Jansstraat 40  |  Za 10-17  |  Zo 12-17  | 
        In 1316 werd de Gotische St. Janskerk gesticht als

kapel van het klooster van de Jansheren. Deze kapel
werd in 15e eeuw vergroot met een veelhoekige
koorsluiting, waar in de 17e eeuw het toegangs-
poortje aan de Jansstraat in kwam. De twee beuken
van het kerkinterieur worden gedekt door houten
tongewelven op trekbalken met korbeelstellen. In de
zuidwesthoek is nog de Heemsteedse kapel met een
grafkelder. Tegen het koor kwam in de 17e eeuw de
St. Janskamer, een laag dwarsgeplaatst pand met
trapgevel. De grote toegangspoort hiernaast is uit
het eind van de 18e eeuw. Vanaf 1936 diende 
het gebouw als gemeentearchief, thans het Noord-
 Hollands Archief. 

           Tentoonstelling ‘Zonder liefde leefde nooit een lied’.
Over het leven en werk van dichter en publicist  
 Johannes Bernard Schepers (1865-1937)

68   MADE BUY NANA 
        Turfmarkt 30  |  Za 10-17  |  Zo 12-17  | 

(alleen begane grond rolstoeltoegankelijk)
        Een werkplaats voor creatieve jonge ambachts-

lieden. Van meubelstofferen tot verrassende
interieur elementen; kunst in de vorm van tassen, 

sieraden en meubels, alles handgemaakte unica’s
           Demonstratie meubels stofferen en leren tassen

maken 
��    Medewerkers beantwoorden graag vragen en er 

is de mogelijkheid om dingen zelf aan te raken 
��    Workshop moodboards maken met interieurstyliste

Inge Mulhouse en Jildou Bijsterbosch
��    De traiteur heeft heerlijke hapjes gemaakt en is

beide dagen geopend

69    DE MOOISTE MUREN
        Gierstraat 47  |  Za 10-17  |  Zo 12-17 
        Dit Hoekpand is een rijksmonument en het heeft een

rechte kroonlijst. De architectuur heeft evenwichtige
verhoudingen.

           Ontdek meer over behangrestauratie. In de winkel
zijn daarnaast verschillende behangen te zien en
hangt de etalage vol met historische behangen

70    PAVILJOEN WELGELEGEN  
        (Provinciehuis Noord-Holland)                                 

Dreef 3  |  Za 10-17  |  Zo 12-17  |                    
        Het buitenverblijf ‘Welgelegen’ werd in opdracht van

de bankier en kunstliefhebber, Henry Hope gebouwd
tussen 1785 -1792 en is gebouwd in neoclassicisti-
sche stijl.

        De Koning van Holland deed in 1810 afstand van de
troon en verliet ons land. Zijn broer, Napoléon Bona-
parte, bestempelde het Palais Royal als Frans staats-
eigendom, waardoor het bij de overgave in 1813
 Nederlands staateigendom werd. Koning Willem I 
gaf het gebouw in vruchtgebruik aan zijn moeder
prinses Wilhelmina van Pruisen die er tot aan haar
dood in 1820 in de zomermaanden verbleef. 
Sinds 1930 is het historische gebouw het onderko-
men van het  provinciaal bestuur van Noord-Holland.
In 2007/2008 werd Paviljoen Welgelegen gerestau-
reerd. In één van de hoekpaviljoens zijn historische
kamers ingericht die ons blijvend herinneren aan de
oorspronkelijke bewoners van dit gebouw uit de 18e
en 19e eeuw: Henry Hope, Lodewijk Napoléon en
Wilhelmina van Pruisen. 

71   RECHTBANK NOORD-HOLLAND 
        Jansstraat 81  |  Za 10-17  |  Zo gesl.  | 
        Het rechtbankgebouw in de Jansstraat is speciaal

voor deze functie gebouwd in 1889-1890. Architect
W.C. Metzelaer – hij ontwierp ook de koepel -
gevangenis – gebruikte daarvoor de stijl van de neo-
renaissance, want dat was gebruikelijk voor een
overheidsgebouw. Het woord JUSTITIA op de dak -
rand boven het bordes laat geen twijfel over de func-
tie. Achter die 19e-eeuwse voorgevel gaat nu een
modern complex schuil waar ook andere, en veel
 oudere panden in de Jansstraat aan gekoppeld zijn,
zoals het voormalig bisschoppelijk museum en het
Jozehhuis.

��    Maak een selfie in toga
��    Voor kinderen is er een rechtbankspeurtocht

72    SCHREUDER & KRAAN 
        Gierstraat 51  |  Za 10-17  |  Zo 12-17  | 
        Rijksmonument met twee klokgevels, lijst afgedekt,

18e eeuw. Bijna alles op- en rond een bijzondere
 gedekte tafel en een vanzelfsprekende aandacht
voor de cliënt. Onder het motto is ‘de kunst van het
genieten’ vindt u hier een prikkelende mix van oud
en modern. Een inspirerend assortiment van exclusief
serviesgoed, bestek, glaswerk, tafellinnen en bijzon-
dere  gebruiks- en cadeauartikelen, gecombineerd
met kunst en  antiek.

��    Tijdens de open monumentendagen zal Schreuder &
Kraan een grote collectie antieke kandelaars tonen.
Antieke kandelaars dienden, net als tegenwoordig,

als aankleding van het interieur. Maar vroeger dien-
den zij ook als verlichting in huis. Soms is duidelijk te
zien hoe kandelaars als functionele verlichting – als
gebruiksvoorwerp – is ontworpen. 

73   SEINWEZEN 
        Kinderhuissingel 1  |  Za gesl.  |  Zo 12-17
        Het gebouw van het Seinwezen is een mooi voor-

beeld van spoorwegarchitectuur uit het begin van de
20ste eeuw. Het werd in 1914-1915 gebouwd als
hoofdwerkplaats voor de Hollandse IJzeren Spoor-
weg Maatschappij. De zakelijk-rationele opzet met
een lichtbeuk onderstreept de functie waar optimale
lichttoetreding gewenst was. Een opzet die ook in
het huidige gebruik als werkplek en vergaderlocatie
goed van pas komt.                      

74    SOCIËTEIT KOINONIA
        Doelstraat 52  |  Za 10-17  |  Zo 12-17
        Het pand van Sociëteit Koinonia maakt deel uit van

het Proveniershof en het bijbehorende Proveniers-
huis. Het Proveniershof werd niet als ‘hofje van
 liefdadigheid’ gebouwd, maar deed dienst als ver -
zorgingstehuis en onderkomen van de schutterij. 
De gevelsteen met de kruisboog boven de entree
naar de binnentuin van het Proveniershuis verwijst
naar de hier toen gevestigde boogschutterij. 
Tegenwoordig is hier een sociëteit voor alleenstaan-
den gevestigd. Voor veel bezoekers is het een soort
tweede huis.

75   SOCIËTEIT VEREENIGING
        Zijlweg 1  |  Za 10-17  |  Zo 12-17
        Sociëteit Vereeniging is in 1923 gebouwd onder

 architectuur van Jacob van der Ban. Het gebouw is
een samenstel van diverse stijlen met Art Deco en
Berlage invloeden. Pronkstuk is een glas in loodkap
in Art Deco stijl. De sociëteit bestaat sinds 1857 en
neemt nog steeds een centrale plaats in binnen het
maatschappelijk leven in de regio.

76    SPAANSROOD 
        Koningstraat 42  |  Za 10-17  |  Zo 12-17  
           Het pand is een rijksmonument uit 1733. De naam

Spaansrood verwijst naar de verfkleur die ooit op de
gevel zat, ook wel dodekop geheten. Er is nu een
kleine ambachtelijke edelsmederij van Ariane in
 gevestigd.
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JOPENFEST IVAL  
’ 2 0  JAAR  JOPEN ! ’
        Nieuwe Kerksplein |  Zondag 11.00 tot 19.00 uur

Met het oog op de 20e verjaardag van Jopen zal 
het Jopenfestival geheel in het teken staan van
 Jopenbier en eten. Het verhaal begint in de veer-
tiende eeuw als Haarlem uitgroeit tot een van de
belangrijkste brouwerssteden van Nederland.
 Brouwerijen draaien op volle toeren en het gerste-
nat wordt in ‘Jopen’ (vaten van 112 liter) over het
Spaarne  vervoerd. Vandaag de dag treffen traditie
en inno vatie elkaar bij Jopen. De vele bekroningen,
zowel nationaal als internationaal, vormen het 
 ultieme  bewijs. Jopen is klaar voor de toekomst. 
Door de jaren heen is de brouwerij flink uitgebreid.
Het biermerk is niet meer louter op Haarlemse
bodem verkrijgbaar. Ook ver buiten de stads- en
landsgrenzen wordt Jopen gedronken. Het kwali-
teitsbier verovert de wereld.
Tijdens het festival wordt er in de vorm van straat-
theater, muziek, spellen en ambachten het verhaal
van Jopen in de loop der jaren uit de doeken
 gedaan.

        Meer info: jopenbier.nl

77    STADHUIS  
        Grote Markt 2  |  Za 10-17  |  Zo 12-17  | 
        (alleen begane grond rolstoeltoegankelijk)
        Het stadhuis werd in 1250 gebouwd als onderkomen

voor Graaf Willem II. Tijdens een stadsbrand in 1351
werd het gebouw grotendeels verwoest. Na de her-
bouw is het als stadhuis in gebruik genomen. Ook
het klooster dat achter het stadhuis stond, hoort er
sinds lange tijd bij. Van het klooster resteren nog de
kloosterhof, de kloostergangen, het refectorium
 (eetzaal), librije (bibliotheek), sacristie, kapittelhuis
met dormitorium (slaapzaal) en de Pandpoort. 
De raadzaal is op beide dagen op van 12 tot 17 uur.

��    Informatiepunt Open Monumentendagen
           Van 2 september t/m 16 oktober is in de Klooster-

gangen van het stadhuis een expositie met werken
van leden van Kunst Zij Ons Doel te zien met als
thema Kunst & Ambacht 

78    VVV HAARLEM  
        Grote Markt 2  |  Za 9.30-17  |  Zo 12-16  | 
        VVV Haarlem is gevestigd in de Vierschaar van het

stadhuis. Ook hier kunt informatie krijgen over Haar-
lem Cultuur Festival en Open Monumentendagen

79   DE WAAG
        Spaarne 30 rood (boven)  |  Za 10-17  |  Zo 12-17
        De voormalige waag op de hoek van de Damstraat

en het Spaarne werd in 1597-1599 gebouwd, waar-
schijnlijk onder supervisie van Lieven de Key, naar
het ontwerp van Cornelis Cornelisz en Willem
 Thybaut. Het gebouw in renaissancestijl heeft twee
bijna identieke gevels van Naamse steen met rond-
boog- en kruisvensters, het wapen van Holland aan
de Damstraatzijde en aan de Spaarnezijde het wapen
van Haarlem, die duiden op de overheidsfunctie van
dit gebouw. Tot 1915 was op de begane grond de

waag gevestigd, terwijl op de verdiepingen lange tijd
gildekamers waren. Tegenwoordig is op de begane
grond een café gevestigd en op de eerste etage
 zetelt kunstenaarsvereniging KZOD.

        Van 3 t/m 27 september expositie met werken van
leden van Kunst Zij Ons Doel met het thema Kunst 
& Ambacht 

           Gedurende beide dagen kunnen bezoekers (vooral
kinderen o.l.v. volwassenen) in de Tekenzaal op 
de 2e etage een ambachtelijk kunstwerk maken

80   ZAAMEN (co-work center)
        Nieuwe Gracht 3  |  Za 10-17 |  Zo gesl.                   
        Dit reusachtige huis aan de Nieuwe Gracht ter

breedte van drie percelen illustreert de ambities van
bepaalde vermogende burgers. Dit groots opgezette
patriciër huis uit 1770 met hoog bordes en deftige
middengang waar omheen de vertrekken gerang-
schikt waren kreeg een gevel met een rechte kroon-
lijst, waarbij de ingangspartij iets vooruitspringend
werd gemetseld, een zogeheten middenrisaliet.

       Sinds 2011 is Zaamen, een co-work center, in dit
pand gevestigd. De besloten stadstuin is een oase
van rust. Geheel van ‘nu’, in stijl van ‘toen’. 
Want de tuin van Zaamen is in 2011 helemaal
 opnieuw aangelegd naar het ontwerp van Indra
Atman. Daarbij liet zij zich inspireren door het
 monumentale pand en de oude stadstuin.

WANDELEN
Wandeling onder leiding van Stadsgidsen n.a.v.
thema ‘Kunst en Ambacht’. Tijdens de Open Monu-
mentendagen kan er op zaterdag en zondag onder
leiding van ervaren stadsgidsen een  monumenten -
wandeling gemaakt worden. Kaartjes zijn gratis ver-
krijgbaar tijdens de open monu men ten dagen bij het
informatiepunt in de  Gravenzaal van het stadhuis. 
Op zaterdag start 12.00 uur en 14.00 uur.
Op zondag start 13.00 uur en 15.00 uur.
Als u liever een uitgeschreven monumentenwande-
ling loopt is dat ook mogelijk. De volgende folders
zijn gratis verkrijgbaar bij het informatie:

��    Monumentenwandeling
��    Wandeling ‘Verborgen Groen’ 
��    Fotospeurtocht voor kinderen
           Winkelbrochure ‘Thoen en Thans’ (ambachtelijke

 winkels en werkplaatsen

KORENL INT
Diverse locaties in de binnenstad
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

        Zondag 12.00 tot 17.00 uur
Het Korenlint is inmiddels niet meer weg te denken
uit Haarlem, de stad die zelf alleen al meer dan 
60 koren telt in allerlei genres en soorten en maten.
 Tijdens het Korenlint laten de koren in optredens 
van 20 minuten horen wat ze in hun mars hebben. 
Bent u op zoek naar een koor of gewoon geïnteres-
seerd in koormuziek? Kom dan kijken en luisteren!

        Meer info: korenlint.nl
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