Open Monumentendagen 2011

Thema: Nieuw Gebruik – Oud Gebouw
Ook dit jaar waren er weer Open Monumentendagen in Haarlem.
Stichting Historisch Schoten had een bescheiden tentoonstelling ingericht in de rustieke kapel van Begraafplaats Sint. Barbara. Beheerder Rob Lagerweij en zijn collega’s zorgden gedurende beide dagen voor
verse koffie met een koekje. Medewerkers van Stichting Historisch Schoten waren aanwezig om uitleg te
geven bij de vele oude prenten die te zien waren. Er werden dia voorstellingen gegeven waarbij veel oude,
thans verdwenen straatbeelden in de voormalige Gemeente Schoten te zien waren. Ook werden films
getoond, over het wel en wee van de begraafplaats, met de oude priestergraven en haar fraai
gerestaureerde kapel en over de onthulling van het monumentje voor de vergeten kindjes. Velen herkenden
op deze filmbeelden het echtpaar, dat tijdens de onthulling van dit monumentje zo prachtig heeft gezongen,
thans bekend, samen met hun dochter als Opera Familia. Deze films zijn ook op DVD verkrijgbaar.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Open Monumentendagen had ook Huis te Zaanen zich voor beide
dagen aangemeld.
Zaterdag 10 september 2011 werd ’s morgens de wimpel gehesen en werden de deuren gastvrij voor het
publiek geopend. De heer Henk Wieringa, van de Stichting Historisch Schoten, vertelde op een boeiende
manier de belangstellenden over de achtergronden van Huis te Zaanen. In de ridderzaal van Huis te
Zaanen waren ook foto’s tentoongesteld. Hierop kon men zien hoe de heerlijckheid er in vroeger jaren uit
zag.

De belangstellenden, die in grote getale waren gekomen, hadden nu de kans om een kijkje te nemen in dit
prachtige monument, één van de oudste gebouwen van de gemeente Haarlem.
Veel bezoekers haalden herinneringen op uit de periode dat Huis te Zaanen nog bibliotheek was. Andere
bezoekers hadden zich vaak afgevraagd waartoe Huis te Zaanen vandaag de dag eigenlijk toe diende.
Iedereen die kwam maakte van deze mooie gelegenheid gebruik om het pand nu eens van binnen te
bezien.

Willem Gunzeln, één van de eigenaren van Huis te Zaanen, vertelde de bezoekers, dat Huis te Zaanen
thans wordt gebruikt als trainingscentrum. (Informatie hierover is te vinden op de website:
http://www.ctitrainingen.nl/). Daarnaast wordt Huis te Zaanen ook met regelmaat verhuurd aan organisaties
voor vergaderingen, lezingen en presentaties, die gegeven kunnen worden in combinatie met een heerlijke
maaltijd, die in de sfeervolle woonkeuken kan worden genuttigd.

Momenteel zijn er plannen om Huis te Zaanen meer open te stellen voor een breder publiek, zoals voor het
geven van lezingen en andere bijeenkomsten. Er zijn gesprekken gaande met IVN om natuurlezingen te
gaan geven. Met ingang van 18 september 2011 zullen er maandelijks bijeenkomsten plaatsvinden waar
sprekers hun verhaal-uit-het-hart vertellen. En uiteraard kan men Huis te Zaanen, kiezen als trouwlocatie.
Kortom, Huis te Zaanen is een prachtig, sfeervol monument met veel historische waarde, waar we trots op
zijn. Een inspirerende plek, waar het goed toeven is!
De Open Monumentendagen 2011 konden zich ook dit jaar verheugen in een grote belangstelling, waarbij
gebleken is, dat er nog steeds veel interesse is voor de geschiedenis van de voormalige gemeente Schoten
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