
Open Monumentenweekend: 11 en 12 
september 2021 

 

Programma Huis te Vraag 
Overal: gratis toegang/deelname 

 

 
 

Zaterdag 11 september 
10.00 –  17.00 uur:  

- Elk hele uur: rondleidingen. Start: bij de ingang aan het adres Rijnsburgstraat 51. Rondleiding duurt 
ongeveer 20 – 30 minuten. Laatste rondleiding begint om 16.00 uur.  

- Erfgoedvereniging Heemschut is aanwezig met informatie. 
- Muzikale intermezzo’s  van pianist Joop Koopman. 
- Tentoonstelling van foto’s en prenten van Huis te Vraag in het verleden, het heden en in de 

toekomst.  
 

Andere activiteiten op specifieke tijden 
- 11.00 uur en 13.00 uur: Vertoning documentaire ‘De Klimop rouwt nog steeds’ uit 2007; duur: 52 

minuten, van maker: Barbara den Uyl. 
- 15.00 uur: Lezing ‘Begraafplaatsen in Amsterdam’. Auteur Jenny Bierenbroodspot vertelt over de 

geschiedenis van begraafplaatsen in Amsterdam en over Huis te Vraag in het bijzonder. Jenny heeft 
sociale geografie en kunstgeschiedenis gestudeerd. Samen met geestverwanten en buurtbewoners 
heeft ze al menig historisch gebouw van de ‘wisse dood’ gered. 

 

Zondag 12 september 
10.00 –  17.00 uur:  

- Elk hele uur: rondleidingen. Start: bij de ingang aan het adres Rijnsburgstraat 51. Rondleiding duurt 
ongeveer 20 – 30 minuten. Laatste rondleiding begint om 16.00 uur.  

- Erfgoedvereniging Heemschut is aanwezig met informatie. 
- Muzikale intermezzo’s  van pianist Joop Koopman. 
- Tentoonstelling van foto’s en prenten van Huis te Vraag in het verleden, het heden en in de 

toekomst.  
 

Andere activiteiten op specifieke tijden 
- 11.00 uur en 13.00 uur: Vertoning documentaire ‘De Klimop rouwt nog steeds’ uit 2007; duur: 52 

minuten; maker: Barbara den Uyl. 
- 12.00 uur: Lezing door Emily Kocken, schrijver/kunstenaar uit de buurt. Zij lees voor uit haar 

recente roman ‘Lalalanding (Uitgeverij Querido 2021) en vertelt over haar jarenlange band met 
Huis te Vraag.  

- 13.30 tot 14.30 uur: Wandelend filosoferen voor kinderen (± 8 tot 13 jaar). Op misschien wel het 
bijzonderste plekje van Amsterdam ben je van harte welkom om rondzwervend jouw eigen vragen 

https://www.huistevraag.nl/
https://www.heemschut.nl/
https://www.vanderhoopfilm.nl/portfolio/films-op-dvd/de-klimop-rouwt-nog-steeds/
https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/245/jenny-bierenbroodspot.html
https://www.heemschut.nl/
https://www.vanderhoopfilm.nl/portfolio/films-op-dvd/de-klimop-rouwt-nog-steeds/
https://emilykocken.nl/


te vinden en te onderzoeken. Dan ontdek je vast hoe heerlijk het is om samen stevig te denken! 
Activiteit wordt georganiseerd i.s.m. Doenja Heemsbergen (Denkkrachtcentrale). 

- 15.00 uur: Vertoning documentaire ‘De Klimop rouwt nog steeds’ uit 2007; duur: 52 minuten. 
Filmmaker Barbara den Uyl houdt een inleiding. Zij laat de kijker kennismaken met twee 
eigenzinnige mensen, verbonden in een bewonderenswaardig huwelijk, op een plek waar wonen en 
werken, leven, doodgaan en begraven op een unieke wijze samenkomen.  

- Afsluitend daarna: Epiloog door Katja Kandelaars en Patrick van Ginkel van Stichting Huis te Vraag. 

https://kinderfilosofie.nl/nationale-partners/
https://www.vanderhoopfilm.nl/portfolio/films-op-dvd/de-klimop-rouwt-nog-steeds/

