Speciaal voor de Vrienden van de Houtvaart

Rondleiding door Paviljoen Welgelegen (het provinciehuis)
Aan de rand van de Haarlemmerhout, staat een
gebouw met een rijke historie. In 1785-1792
werd het gebouwd als een buitenverblijf voor
een rijke bankier, maar in de Franse tijd was
het één van de paleizen van Koning Lodewijk
Napoleon. Na diens vertrek werd het gebouw
bewoond door Wilhelmina van Pruisen, de
moeder van Koning Willem 1. Van 1838 tot
1924 deed het gebouw dienst als museum en
sinds 1930 is het de zetel van het Provinciaal
bestuur van Noord-Holland.
In 2006 – 2009 werd het monumentale pand grondig gerestaureerd.Gerrit Bosch was als
voormalig Provinciaal conservator de initiatiefnemer tot deze restauratie. Hij richtte het
gebouw, voor zover mogelijk, weer op een historisch verantwoorde wijze in en was nauw
betrokken bij de restauratiewerkzaamheden.
Samen met zijn vrouw Maria Bij de Vaate geeft hij regelmatig rondleidingen door het pand.
Gerrit en Maria zwemmen in de zomermaanden elke morgen hun baantjes in de Houtvaart.
Het leek hen leuk om de andere zwemmers eens onder te dompelen in de sfeer van dit mooie
historische huis. Zij hebben aangeboden een rondleiding te geven aan de Vrienden van de
Houtvaart op vrijdag 4 november a.s 14.15 uur tot 16.15 uur
Programma:
14.15 uur > Verzamelen in de binnentuin van het provinciehuis. Korte introductie over
gebouw en geschiedenis.
14.30 uur > Ontvangst met koffie of thee in de Statenzaal. Bezoek aan de collegezaal van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland – de grote zalen naast de Statenzaal - het museale
deel van Welgelegen met o.a. de slaapkamer van Lodewijk Napoleon en de
Willemijntjeskamer en een bezoek aan de historische tentoonstelling over het gebouw.
De rondleiding duurt ongeveer 1.5 tot 2 uur en wordt ons aangeboden (dus geen kosten)
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Jan Nijenhof: jannijenhof@outlook.com.

