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Eerste editie 2015
De eerste uitgave van het nieuwe jaar. Altijd weer spannend! We willen
immers ook dit jaar weer een goed leesbaar, informatief en vermakelijk
Binnenblad voor u maken. En het liefst nog beter dan vorig jaar.

G

elukkig gebeuren er in de decembermaand altijd leuke dingen in de wijk waar we ook in
het Binnenblad op terug kunnen kijken; de kerstdagen, dit jaar met Serious Request en de
spontane kerstsamenzang op het Nieuwe Kerksplein. Maar ook speelt in deze maand het
gemis op van oud-buurtbewoners, zoals Annette Janssen en Rens van Broekhuijsen. Naast deze
typische decemberonderwerpen dienen zich, zoals tijdens elke redactievergadering, weer nieuwe
onderwerpen aan, onderwerpen waar we altijd al een keer over hebben willen schrijven.
Zoals in dit nummer over het oude schoolgebouw aan de Gedempte Voldersgracht,
de rondleiding in de Stadsschouwburg en
de glas-in-lood-werkplaats van Michiel
Schmit. Sporadisch krijgen we onderwerpen aangedragen per mail of brief door
buurtbewoners. In deze uitgave besteden
we daarom aandacht aan de poppenhuizen van Anita en Marcel. Kortom ook
deze uitgave hebben we weer ons best
gedaan om een zo'n goed mogelijke mix
aan onderwerpen en verhalen voor u op
papier te zetten.

Goed voor u om te weten is dat we altijd
open staan voor opmerkelijke verhalen,
wonderschone foto's of afbeeldingen en
andere tips over en uit de wijk. Mocht u
eens iets te binnenschieten waarvan u
denkt 'dat zou ik nou graag terug zien in
het Binnenblad', horen wij het graag.
Alle aangedragen onderwerpen worden aandachtig gelezen en besproken in de redactie. Wanneer
het past in het Binnenblad, besteden we er met alle liefde aandacht aan. We horen graag van u!
En voor nu, veel leesplezier.
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Redactie Binnenblad

Oproep : Met spoed nieuwe redactieleden gezocht!
Wegens natuurlijk verloop in onze redactie zijn we op zoek naar enkele nieuwe leden die goed
kunnen schrijven. Voorwaarde is wel dat je in de wijk – Doelen, Raaks en Vijfhoek - woont (of
werkt).

H I E R K A N U W A D V E R T E N T I E S TA A N
redactie.binnenblad@gmail.com
of bel Jan Hoving: 06-10014343.

Wat bieden wij je:
* Een leuk en enthousiast team!
* De mogelijkheid om nieuwe contacten op te doen
* De kans om meer te leren over jouw buurt
* Een publiek voor jouw content waarin je jouw kennis over de wijk kan delen
* Een mooie ervaring!
Heb je interesse of vragen, mail dan naar redactie.binnenblad@gmail.com of bel Jan Hoving op:
06-10014343. We maken graag kennis met je!
(N.B. Het Binnenblad wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt. Op jaarbasis krijg je een kleine onkostenvergoeding).
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Woon jij ook hier?
Anita Kappen (57) en Marcel Godijk (55), geboren en getogen Haarlemmers,
wonen al ruim 28 jaar met veel plezier op de Gedempte Raamgracht.
Het begon als hobby, maar Anita heeft zich de laatste jaren ontwikkeld
tot poppenhuiskunstenares. Marcel, haar wederhelft, is onmisbaar in het
maken van haar creaties. Samen bundelen ze hun kwaliteiten en realiseren
ze de meest prachtige poppenhuizen.

 Poppenmaakcursus
“Na een operatie volgde een lange hersteltijd“,
vertelt Anita. “Zes weken mocht ik niks. Ik ben
gek op lezen, maar na een paar weken ben
je daar ook wel klaar mee. Van lieverlee ben
ik met een poppenmaakcursus begonnen bij
Gerard Smit, aan de Gedempte Oude Gracht.
Ik begon met grote poppen van stof, vervolgde
met poppen van houtpulp en tegenwoordig
maak ik mini-figuurtjes van fimoklei. En ja,
daarna bouwde ik natuurlijk de huisjes er
omheen.”

Oude tv’s, ballpoints,
aanstekers, alles rapen
we op, slopen we en
hergebruiken we
 Manlief
Marcel is programmeur van beroep. “Anita
vroeg mij om de bak van het poppenhuis te
maken. In het begin had ik er helemaal niks
mee. Eenmaal aan de slag gegaan, werd ik ook

aangestoken met het poppenhuisvirus.
Inmiddels is het zelfs zo dat we soms wekenlang om 7.00 uur ’s ochtends opstaan, even
snel een broodje eten en dan snel verder gaan
bouwen. Of ik inspraak heb in een nieuw idee?
Heel simpel, ik krijg gewoon opdracht: ‘We
gaan dit doen’, zegt ze dan”, vertelt Marcel
lachend.
 Muizenhuis
“Het begon allemaal met het muizenhuis.
Marcel kreeg een kerstpakket van zijn werk,
een dubbele fles wijn in een houten kist. Daar
heb ik een deurtje in gemaakt en zo werd het
een huisje. Oude tv’s, ballpoints, aanstekers,
alles rapen we op straat op, slopen we en hergebruiken we in de huizen. Ik maak alles zelf
behalve de lampjes. Inspiratie haal ik uit wat
ik ’s nachts droom of dingen die ik tegenkom.”

te maken. Bij de cursus aan de Gedempte
Oude Gracht, heb ik de lichaams- en gezichtsverhoudingen geleerd. En later aan de Modevakschool heb ik echt geleerd om kleding te
maken. Nu kan ik de poppen mooi aankleden.
Alles maak ik zo goed mogelijk na. Het is zowel
ontspannend als stressvol werk. Soms kleed ik
ze aan en dan breekt de duim of pink eraf…”
 Website
”We hebben onze site www.ayksminis.com en
staan op diverse pagina’s
van andere sites, maar
deze worden niet onderhouden. Via de website
krijg ik regelmatig vragen
hoe ik bepaalde dingen
maak. Ook sturen mensen
complimentjes, erg leuk
om te lezen! Facebook?
Nee! Ik ken mezelf en dan
zit ik de hele dag te Facebooken. Daarnaast heb
ik wat betreft computers
tweelinkerhanden.”
 Huis te klein
”Momenteel ligt het atelier
boven op de schop. Het
huis wordt te klein, maar een groter huis
kopen is voor ons geen optie. Ik probeer oude
poppenhuizen te recyclen, door ze te slopen
en te hergebruiken. De huizen staan niet
te koop, het arbeidsloon is niet te betalen.
Vandaar dat ik ze nu voor Jan en alleman aan
het maken ben om ze weg te geven! Ik ben er
nu met één voor mijn zus bezig. Ze houdt van
hortensia’s en vogelhuisjes, dus dat verwerk
ik er in. Mochten er mensen geïnteresseerd
zijn in de bestaande huizen wil ik ze natuurlijk
wel verkopen. Dat creëert weer ruimte voor
nieuwe huizen.”
Tekst en foto's: Charlotte Spanjaart

 Klein meisje
“Als kind van 16 werkte ik als modinette op
een naaiatelier. In plaats van in de pauze in de
kantine te gaan zitten, ging ik altijd op zoek
naar lapjes die over waren om poppetjes van
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STADSSCHOUWBURG

STADSSCHOUWBURG

Jaap Lampe, directeur van de Stadsschouwburg in Haarlem, doet een
boekje open over het uitdagende programmeringsproces en geeft ons een
kijkje achter de schermen. Ook vertelt hij over de renovatie, premières
en de populariteit bij het koningshuis van deze mooie bijna 100 jaar oude
Stadsschouwburg.
Jaap Lampe
Op jonge leeftijd sloeg bij Jaap de vonk over
voor toneel toen zijn moeder hem in 1971
naar het stuk Kees de Jongen in de Stadsschouwburg van Velsen meenam. Jaap, geboren in Amsterdam en opgegroeid in IJmuiden,
is nu elf jaar directeur van Stadsschouwburg
& Philharmonie Haarlem. Hij startte in 2004
toen beide gebouwen gerenoveerd werden.
Jarenlang verzorgde Jaap zelf de programmering. Nu is hij eindverantwoordelijke van een
team van programmeurs, bestaande uit een
programmeur voor theater, jeugdtheater en
klassieke muziek.
Renovaties
De Stadsschouwburg en de Philharmonie
hebben een enorme renovatie ondergaan.
De grootste beperking in de schouwburg
was de afmeting van het toneel, deze was te
klein, want vroeger werd er veel bezuinigd op

Het koningshuis
heeft wel wat
met Haarlem

cultuurgebouwen en dus ook op het toneel.
Samen met het oude Nieuwe DeLaMar theater,
stond de Stadsschouwburg in Haarlem bekend
als het kleinste podium in Nederland.
Toneelgezelschappen hadden daarom twee
opties: in Haarlem in première gaan, want dan
zou het decor ook op andere podia in Nederland passen. Of eindigen in Haarlem, want dan
kon men een stuk van het decor afzagen en
daarna weggooien. De Philharmonie opende
als eerste in 2005 weer zijn deuren en in 2008,
90 jaar na de eerste opening, werd de Stadsschouwburg opgeleverd.
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talent begeleidt en vier nieuwe moderne theater producties maakt per jaar. Gezelschappen
die kleine-zaalvoorstellingen maken staan in de
Toneelschuur, waarbij het publiek op een tribune zit en van bovenaf op het speelvlak kijkt.
Dit zijn vlakke vloer theaters. De grote zaalvoorstellingen, bedoeld voor een lijsttoneel,
spelen in de Stadsschouwburg. Het publiek zit
op grotere afstand van het toneel, waardoor
het beeld platter is. “Belangrijk is dat beide
type voorstellingen in Haarlem te zien zijn.”

Repetitieruimte
Het repetitielokaal, het op één na hoogste
punt van het theater, is er tijdens de renovatie
bij gekomen. Dat is bijzonder, de meeste
theaters in Nederland hebben dit niet.
De repetitievloer is exact even groot als het
speelvlak op het toneel. De toneeltorens
zijn extra hoog gemaakt om verlichting op te
kunnen hangen en grote decorstukken op het
podium omhoog te kunnen hijsen.
Het koningshuis
De officiële heropening van de Stadsschouwburg werd uitgevoerd door de toenmalige
Prinses Maxima. Het koningshuis heeft wel
wat met de theatergebouwen in Haarlem.
In het voorjaar van 2014 heeft het eerste
Koningsdagconcert in de Philharmonie plaatsgevonden. “Normaal gesproken werd het
concert op Paleis Noordeinde gehouden, maar
Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima
wilden naar buiten en hebben toen voor
Haarlem gekozen,” aldus Jaap.
Populair voor premières
Haarlem is een populaire plek voor een
première. Het is rustig, vriendelijk en dichtbij
Amsterdam waardoor recensenten er makkelijk naar toe komen. Daarnaast zit de zaal
met zijn 600 stoelen dicht op het toneel,
waardoor er direct contact is tussen de artiest
en het publiek. “Artiesten voelen snel wat er
in de zaal gebeurt en hoe er gereageerd wordt.
Daardoor gaat een voorstelling meer leven
dan in de grote zalen van tegenwoordig.
Jaarlijks vinden hier zo’n tien tot vijftien
landelijke premières plaats.”
Haarlem toneelstad
Haarlem is echt een toneelstad en heeft een
publiek dat houdt van theater en toneel.
Goede keuzes maken in de programmering
is daarom essentieel. Bij de heropening in
2008 lag de focus eerst op toneel en werden
opera en dans even in de ijskast gezet. De
Stadsschouwburg werkt nauw samen met de
Toneelschuur, een productiehuis die jong

Rondleiding
Stadsschouwburg

Wij
mogen niet
lukraak
populaire
stukken
opvoeren
Nieuwe producties
Vanaf oktober sturen producenten uit het hele
land informatie van nieuwe producties toe.
In het tweewekelijks programmeringsoverleg
komt het team bij elkaar om het aanbod af
te wegen en af te stemmen met podia uit
Haarlem, Velsen en Hoofddorp. Zo wordt een
goede verdeling van het aanbod gewaarborgd.
Er worden zoveel voorstellingen gemaakt in
Nederland dat 85 procent van het aanbod
niet in de regio wordt opgevoerd. De selectie
wordt mede gemaakt op basis van de door de
gemeente opgelegde taak.
“Er moet voor een breed publiek en verschillende doelgroepen geprogrammeerd worden.
Wij mogen niet lukraak keuzes maken of alleen
maar populaire stukken opvoeren. De jeugd is
een belangrijke doelgroep, zij zijn immers het
publiek van de toekomst,” licht Jaap toe.
Financiële risico’s
Het programma voor het komende theaterseizoen (september 2015 tot juli 2016), staat
al voor 90 procent vast. De keuzes worden in
een vroeg stadium gemaakt, omdat producenten eerst het stuk verkocht moeten hebben
aan de podia alvorens ze contracten aangaan
met gezelschappen, repetitieruimtes huren en
het stuk maken. Hierbij neemt de schouwburg een groot financieel risico, omdat het

geprogrammeerde stuk mogelijk door slechte
recensies weinig publiek trekt.
Jaap: “Soms programmeer je een op dat
moment populaire acteur of zanger en staat
deze anderhalf jaar later negatief in het
nieuws, waardoor het publiek weg blijft. Wij
hebben ons financieel dan al gecommitteerd
aan zo’n voorstelling. Zonder subsidie van de
gemeente houden we het niet draaiende.”
Trance klassieke muziek
Het programmaboekje klassieke muziek voor
het seizoen 15/16 komt op 24 februari uit. Het
Concertgebouw in Amsterdam is daar zo vroeg
mee, dat het publiek in de regio Haarlem ook
hun kaarten ver van te voren wil bestellen.
Al tijdig moet ingeschat worden welk publiek
erop af komt, of het stuk aan zal slaan, het
past in deze tijd en welke marketingacties
ingezet moeten worden. “Continu worden
de trends onderzocht en wordt daarop
ingespeeld, ook bij klassieke muziek. Er zijn
‘gewone’ klassieke concerten met een orkest
op het podium en publiek op een stoel. Maar
er zijn bijvoorbeeld ook de Trance Classique
series met onder andere Canto Ostinato,
waarbij men liggend op de vloer naar de
muziek luistert.”
Overgangssituatie
Op dit moment lijkt de programmering in een
overgangssituatie te zitten. Het jonge publiek
wil niet meer twee uur in het donker stil zitten
kijken naar een stuk, maar het trouwe publiek
kiest nog wel voor die klassieke vorm.
“Het is moeilijk om daar een balans in te
vinden. Het is onze taak om ook stukken te
programmeren waarvan wij weten dat het
interessant en belangrijk is. We streven ernaar
dat het publiek naar ons kijkt en denkt: ‘Als zij
het neerzetten dan zal het wel mooi en goed
zijn’,” concludeert Jaap.
Zelf kunt u ook een kijkje achter de schermen
nemen bij de Stadsschouwburg door deel te
nemen aan een theatrale rondleiding. De eerst
volgende theatrale rondleidingen zijn op zaterdag 7 maart en zaterdag 4 april om 10.30 uur
(kaarten uitsluitend in voorverkoop via
www.theater-haarlem.nl).
Tekst: Mijke Groot
Foto’s: Luke Bartolo
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OPROEP / VAN DE WIJKRAAD

De fietsspecialist

Spaarneduin
Spaarneduin

makelaars
makelaars

Gierstraat 76
2011 GG Haarlem
023 5326715
www.sandertweewielers.nl

Oproep: Wie heeft de
glühweinketel van
Café Briljant gezien?
De redactie sprak onlangs met Rob Alphenaar, eigenaar van
Café Briljant, het speciaal bier-café in de Lange Annastraat. In
het gesprek blikten we terug op de festiviteiten rondom Serious
Request. Tot onze verbazing vertelde Rob ons het volgende:
“Op dinsdag 24 december ontmantelde ik samen met Harry van
Van Gunsteren onze bar die we tijdens Serious Request op het
Nieuwe Kerksplein in gebruik hadden. Omdat in onze glühweinketel nog aardig wat wijn zat, zette ik deze even apart op het
plein. Het idee was om de glühwein die we nog over hadden,
te schenken aan de kerstzangers die die avond toch naar het
Nieuwe Kerksplein zouden komen. Dus wij hebben snel onze
overige spullen naar het café gebracht, maar toen ik terugkwam
was de ketel verdwenen!”

Van de Wijkraad
Beste wijkbewoners,
In dit Binnenblad besteedt de Wijkraad veel aandacht aan de resultaten van onze enquête van oktober 2014. We hebben enkele
conclusies willen trekken en op basis daarvan acties ondernomen.
Een werkgroep van bewoners, wijkraadleden en een landschapsarchitect gaan een plan ontwikkelen waarin ‘groen’ in de breedste zin
van het woord centraal staat. Tijdens de jaarvergadering van 13 april
a.s. zal er een presentatie gehouden worden over het plan.
Een andere ontwikkeling is, dat we ons willen gaan verdiepen in vermindering van de verkeersoverlast in onze wijk. De enquête laat zien
dat daar behoefte aan is. Op 30 januari hebben de wijkraden met de
gemeente Haarlem overlegd over het voortbestaan van de wijkraden,
de financiering en toekomstplannen voor de komende jaren. De vier
centrumwijkraden zijn bij elkaar geweest om zich hierop terdege voor
te bereiden.
Uit de enquête kwamen ook een aantal namen van medebewoners
die zich direct of indirect willen inzetten voor initiatieven in de wijk of
de Wijkraad. We zullen deze mensen binnenkort gaan uitnodigen voor
gesprekken zodat we concreet aan het werk kunnen op velerlei gebied.

NVM
NVM

b.v.

Op 4 juni gaat een delegatie van de ‘beheersgroep 24-uursopvang’
op werkbezoek in Amsterdam. We bekijken daar hoe de opvang,
begeleiding en re-socialisering plaatsvindt om er voor de Haarlemse
situatie lering uit te trekken. Bewoners, winkeliers, politie, handhaving
en wijkraad hebben afspraken gemaakt met gemeente en hulpverleners.
Daar zijn goede vorderingen mee gemaakt. Er wordt zorgvuldig omgegaan met ieders belangen.

Glazenwassers en Schoonmaakbedrijf

Op 13 april houden we in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerksplein, onze
jaarvergadering. Die begint om 20.00 uur met inloop en koffie en zal
naar verwachting om 21.30 uur eindigen. Op de agenda staan in ieder
geval de gebruikelijke zaken als het secretarieel en financieel jaarverslag. Na de pauze is er de genoemde ‘groenpresentatie’.
Verder is het programma nog niet helemaal ingevuld, dus laat u zich
verrassen. Ik hoop op een grote opkomst. Schrijf datum en tijd alvast
in uw agenda alstublieft.
Tips over de ketel? Of tipsy door de ketel?
Aan de lezers van het Binnenblad willen we daarom vragen:
Heeft u deze ketel gezien? Hij is redelijk groot en heeft een
inhoud van 25 liter. Rob wil hem graag terughebben, met of
zonder wijn.
Tips kunt u telefonisch doorgeven aan Rob Alphenaar op
06-42118612 of aan de redactie op
redactie.binnenblad@gmail.com

Tot slot nog de oproep om onze site www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl en
de site van de gemeente te bezoeken voor informatie over onze wijk.
Met vriendelijke groet,
Arjan van Minderhout
Voorzitter Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen
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BUURTBEWONER

Woonde jij ook hier?
Van kerstsamenzang naar hulpkoster

huidadvies

Huidadvies de Vijfhoek
Drapenierstraat 21 2011 WZ Haarlem
T 023 - 551 71 74 E info@huidadvies.nu
W www.huidadvies.nu

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

organisatietraject waardoor ik makkelijk dingen van anderen kon overnemen.” Van huis uit
is Annette katholiek, maar destijds niet praktiserend. Het is door de kerstsamenzang dat
Annette weer naar de kerk gaat. Ze wilde toen
graag weer de Adventsperiode meemaken, de
aanloop naar Kerst. Haar geloof is aangewakkerd en het heeft er uiteindelijk voor gezorgd
dat zij onlangs hulpkoster is geworden van de
Kathedrale Basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart. Zij doet dit met veel toewijding. “De kerk
is voor mij het huis van mijn vader.” In 2004 bij
haar afscheid van de kerstsamenzang, ontving
zij voor haar bijdrage aan de kerstsamenzang
van de gemeente de penning van verdienste.

Volg ons op
Facebook

Z

e is volop bezig met de verbouwing van
haar nieuwe appartement. En toch vond
zij de tijd om mee te werken aan dit
artikel. Bij haar afscheid van de buurt op 30
november 2014 heeft zij het Binnenblad een
fotoalbum overhandigd. Aan de hand hiervan
en de door Annette Janssen zelf meegebrachte
memorabilia liepen we samen door haar
actieve wijkverleden.
Bedachtzaam, opmerkzaam, intelligent en
gevoelig. Een jong ogende vrouw van ruim 60
jaar, die de Vijfhoek net heeft verlaten en een
groot deel van haar leven heeft gewijd aan
vrijwilligerswerk in deze mooie buurt. Want
mooier is het geworden en daar heeft zij haar
steentje aan bijgedragen.

Jopenkerk
Brouwerij, Café en Restaurant
“Beleef zelf het ambachtelijk gebrouwen bier”
7 dagen in de week geopend
Openingstijden:
10.00 uur tot 01.00 uur

Tel: 023-5334114
Gedempte Voldersgracht 2
2011 WD Haarlem
www.jopenkerk.nl

Van Zuiderstraat naar Oude Raamstraat
Annette is geboren in de Zuiderstraat, vrijwel
naast het plechtstatige Zuiderhofje. Ze komt
uit een groot Katholiek gezin met negen kinderen. In 1971 gaat ze met haar man Gerard
Dolron, inmiddels overleden, in de Vijfhoek
wonen in de Oude Raamstraat nummer 4. Hier
stichten zij een gezin en krijgen twee dochters,
Angela en Daniëlle. De situatie in de Oude
Raamstraat was destijds totaal anders dan nu;
er was een stoepje van een halve meter en
er reden vrachtwagens door de smalle straat.
Ook werd er geparkeerd. Je kunt je daar nu
moeilijk iets bij voorstellen.

Kerstsamenzang
In 1975 is haar dochter Daniëlle geboren. Ook
is er dat jaar op kerstavond een spontane actie
van dirigent Max Koning op het Nieuwe Kerksplein. Onder leiding van de dirigent begonnen
mensen spontaan samen te zingen. “Het was
zo leuk, dat men sindsdien de samenzang ging
organiseren.” Later is er een aparte stichting
voor de kerstsamenzang opgericht, omdat
de Wijkraad zich er uit terugtrok. Samen met
Gerard Zweers (voormalig Wijkraadvoorzitter)

U i t h a n d en va n b u r g em eester Po p o nt va n g t An n ette
d e p en n i n g va n ver d i en ste.

verzorgde Annette vanaf 1996 de organisatie
van de kerstsamenzang. Ze kon bouwen op de
ploeg vrijwilligers die er toen waren. “Het was
wel intensief. Als één van de vrijwilligers even
niets kan doen, ga je als organisator door. Je
voelt je verantwoordelijk en ik kende het hele

Renov atie Prov ernie rsho f 1 9 9 1 -1 9 9 2

Bij de start van het Binnenblad
In 1988 sloot Annette zich aan bij het toen nog
in oprichting zijnde Binnenblad. Er was wel al
een voorloper van het Binnenblad, genaamd
Lokaal. Fer Daalderop ontwierp in die tijd
het logo van het Binnenblad dat we nu nog
steeds hebben. Annette werd gevraagd om
hand- en spandiensten voor het Binnenblad te
verrichten. En dus vervulde Annette de rol van
penningmeester en hield zich bezig met de advertenties. “Ik ben goed met cijfers, schrijven
kan ik niet. De adverteerders destijds waren
erg trouw en sommigen vroegen mij binnen
voor een kop koffie.” Gelukkig zijn de huidige
adverteerders dat ook.
Woningverbetering
Eind jaren ‘80 waren veel woningen in de Vijfhoek erg slecht onderhouden. Ze hadden een
slecht casco en er zaten scheuren in de muren.
Woningeigenaren werden er op aangesproken.
Het project 'Complexmatige woningverbetering' startte in 1991. Straten werden aangepakt en de buurt knapte op. Door de inzet van
de Wijkraad en de gemeente is het geworden
wat het nu is. “De wijk is mooi geworden, de
bestrating, de rijrichting. Dat laatste was destijds een enorm gepuzzel, maar je moet het nu
houden zoals het is. 
Ú
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BUURTBEWONER

EVENEMENTEN

Gedenksteen
Nieuwe Kerkstoren

Soms moet je wel even uitwijken en rekening houden met elkaar, maar als je één
ding aanpast, valt het hele plaatje in duigen.”
Nogmaals benadrukt Annette dat het zo is
geworden door de inzet van de mensen van
de Wijkraad en de gemeente. “Het is ook heel
goed om hier op terug te kijken en fijn dat ik
mijn steentje hieraan heb mogen bijdragen.”
Schouwen
“Er speelden in die tijd allerlei problemen in de
wijk. Aan de hand van een lijstje wandelden
een politieagent, een gemeenteambtenaar en
een wijkraadslid gezamenlijk door de wijk om
te schouwen, te inspecteren. Als er een nieuw
probleem geconstateerd werd, kwam dat ook
op de lijst te staan. Zo konden de kwesties door
de juiste afdeling van de gemeente worden opgepakt. Bestaat dit nog? Het zou misschien een
aardige idee zijn om dit terug te brengen.”
Tekst: Annemieke van der Wel
Foto's: Annette Janssen en Luke Bartolo

Wat is er allemaal te doen?
Zaterdag 21 februari en 21 maart - Concertserie in de
Nieuwe Kerk
Op 21 februari stelt het dames kamermuziek-ensemble
‘Pieters Angels’ een programma samen onder de titel ‘Overseas’
met daarin louter Amerikaanse componisten.
Info: www.pietersangels.nl
Accordeon duo Renée Bekkers en Pieternel Berkers (Toeac)
brengen op 21 maart de klassieke muziek op een verfrissende
manier tot leven. Info: www.toeac.nl

Vrijdag 13 maart t/m zondag 15 maart - Haarlemse Lente
Voor de vierde keer vindt een lang weekend vol hedendaagse
kunst in Haarlemse musea, galeries en kunstenaarsinitiatieven
plaats. Van 13 t/m 15 maart kunt u genieten van de Haarlemse
Lente bij 11 Haarlemse tentoonstellingsruimten voor hedendaagse kunst. Info: www.haarlemselente.nl
Resta u r a t ie m u u r s c h ild e r in g Ko r te A n n a st r a a t

Zaterdag 14 maart - Boekenbal voor Lezers

V

	
  

oorjaar 2013 - precies 400 jaar na de bouw - werd de
laatste hand gelegd aan de renovatie van de Nieuwe
Kerkstoren, die was gestart in 2012. Een goed moment
voor een fraaie gedenksteen om dit te herdenken, moet
gemeentelijk bouwkundige Martin Busker, de drijvende
kracht achter de renovatie, hebben gedacht. Zeker ook om
de verantwoordelijk
wethouder Ewout
Cassee in het zonnetje te zetten. Maar
het kost tijd om
zoiets te regelen en
steenhouwer Harold
Lans van Steenhouwerij Maarsen had
Ew o u t C a s s ee ( l ) en M a r t i n B u s ker
nog wel even tijd
nodig om zo’n bijzondere steen te maken. Zo gebeurde het
dat de inmiddels ex-wethouder Cassee op 23 december jl. de
prachtige herinneringssteen kon onthullen.
Een mooi eerbetoon aan Lieven de Key (1560-1627), één van
de belangrijkste bouwmeesters van de Hollandse Renaissance, die sinds 1593 ook stadssteenhouwer van de gemeente
Haarlem is geweest.

Zonder lezers geen literatuur. Het inmiddels traditionele Boekenbal voor Lezers, dat op de laatste zaterdagavond van de
Boekenweek wordt gehouden, vindt dit jaar plaats in Haarlem.
Op zaterdag 14 maart 2015 wordt De Lichtfabriek sfeervol omgetoverd tot dé plek voor iedereen die de literatuur een warm hart
toedraagt.
Info: www.lichtfabriek.nl/agenda-item/boekenbal-voor-lezers

Zaterdag 28 maart - Earth Hour!
Met z’n allen één uur het licht uit voor de aarde!
Info: www.wnf.nl/nl/earth_hour

Woensdag 15 april t/m woensdag 29 april - Haarlemse Kermis
De kermis op de Grote Markt vindt dit jaar plaats van 15 t/m 29
april. Info: www.kermis-haarlem.nl

Vrijdag 22 mei t/m zondag 24 mei - Vijfhoekkunstroute
De Vijfhoekkunstroute bestaat dit jaar 10 jaar. Het thema is dan
ook ‘10-jaar Vijfhoek-kunstroute’. Kunstenaars worden uitgenodigd een (oude) deur te beschilderen voor het ‘Deuren-project’.
Voor meer info en om je op te geven: www.vijfhoekkunstroute.nl

Wilt u weten welke festiviteiten er verder binnen de stad
plaatsvinden kijkt u dan op www.haarlem.nl

Foto's: Richard Stekelenburg
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KUNST UIT DE WIJK

KUNSTZINNIGE
BROEDPLAATS AA N
DE G EDEMP T E
VO LDERSG RAC H T

H e lm ut h van Gal en

Keppel en van Zwolle tot Haarlem.” Helmuth
erkent meer de boer op te moeten met zijn
kunst, en dat is niet zijn sterkste punt. “Tot nu
toe ben ik drie tot vier keer per jaar zichtbaar
in een tentoonstelling. Dat is voldoende om
geen gat te laten vallen in mijn zevendaagse
werkweek.” Jan Maarten is sinds 1990 kunstenaar. Daarvoor werkte hij bij Christie’s als
kunsthandelaar en later als adviseur. “Mijn
atelier is mijn ‘productiehok’. Galerieën in
Nederland en Amerika, maar ook kunstblogs
promoten mijn werk en zijn daar goed in.” Eric
omschrijft zich als ‘echte atelierschilder’. Hij

Het pand
Het pand is gebouwd in 1865 en was oorspronkelijk een Rijksleerschool. In 1927 werd
het een rooms-katholieke Industrie- en huishoudschool en in 2007 is het tot gemeentelijk
monument bestempeld. Het pand voelt nog
aan als een schoolgebouw door de beige met
zwart marmeren vloeren en de hoge plafonds.
Het is gebouwd in een U-vorm en heeft een
kleine binnenplaats. Alleen een kantine ontbreekt, maar daar hebben de gebruikers, die
allen op zichzelf zijn, ook geen behoefte aan.
Ze kloppen bij elkaar aan voor praktische
dingen en maken een praatje op de gang.
Maar verder werken ze individueel, gefocust
op hun kunstwerken.

Ervaring met het pand
Eric de Nie is er vanaf de opening gevestigd en
heeft inmiddels een van de grootste ateliers,
waar zelfs een palmboom groeit. “Het pand
is oud, koud en tochtig. Pas in 1980 is de
oliestook vervangen door een gaskachel en
onlangs is de lekkage verholpen. Onderhoud
van een monument krijgt gelukkig meer prioriteit. Het is bijzonder dat wij, ondanks de vele
kapers op de kust, het pand definitief kunnen
blijven huren.” Helmuth van Galen ervaart
het pand ondanks de kleine gebreken als zeer
weldadig. “Hiervoor heb ik onder andere een
atelier gehad in een bollenschuur in Hillegom.
Daardoor waardeer ik de verwarming des te
meer.” Helmuth begrijpt dat het pand gesloten

dert al haar hele carrière haar eigen gezicht.
Zelfverheerlijking?! “Nee, mijn gezicht is het
uitgangspunt om tot een werk te komen. Maar
de onderwerpen lopen sterk uiteen. Ik ben in
mijn werk altijd op zoek naar de spanning
tussen onaangenaam en gaaf om naar te
kijken.” Helmuth heeft na zijn opleiding alles
uitgeprobeerd wat verboden was in de kunsten, maar schildert nu al jaren thematisch en
in een vaste stijl. “Ik schilder al jaren buitenruimtes gebaseerd op horizontale banen.
Geen landschappen, omdat iedereen er met
een open vizier naar moet kijken. Mensen

Met name die in Berlijn, die hen veel heeft
gebracht. Trots is Eric op het feit dat hij
kort geleden een werk, een vier meter lang
schilderij Linea Recta genaamd, heeft mogen
schenken aan de Philharmonie. “Voor Club
Phil werd ik gevraagd een schilderij op te
hangen passend bij concert 'Canto Ostinato'
voor harp en 2 computers. Dat werk heb ik
geschonken en hangt bij de Grote zaal.” Jan
Maarten vindt het moeilijk aan te geven waar
hij een voldaan gevoel bij heeft. “Mijn eigen
tentoonstelling in het Stedelijk Museum in
Schiedam vond ik eervol. En dat Museum

J a n M a a r ten Vo s ku i l

Eric de Nie

Het oude schoolgebouw aan de Gedempte Voldersgracht 22 op de hoek van het
Sophiaplein. Het licht dat al vroeg brandt, wekt de nieuwsgierigheid op.
Tijdens de Kunstlijn Haarlem loop je hier zo naar binnen, maar nu heb ik een afspraak gemaakt met een viertal gebruikers van dit bijzondere pand dat sinds 1973
een verzamelplaats is voor twintig praktiserende kunstenaars.
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aandoet, maar de gebruikers zijn dat totaal
niet. Want, stelt hij, “het staat iedereen vrij
om aan te bellen, te komen informeren of te
kijken.” Margreet Bouman werkt inmiddels
acht jaar in het pand, na lange tijd een atelier
te hebben gehad boven het Patronaat. “Hier
heeft een ommekeer plaatsgevonden; van
oudere kunstenaars en veel troep, zie je nu
meer jongere kunstenaars en is de hal opgeruimd. Er is een nieuwe energie voelbaar!”
Jan Maarten Voskuil is de Benjamin van de
vier, hij werkt pas 3,5 jaar op deze locatie.
“Mijn vorige ateliers waren te klein voor mijn

werken. Na het storten van een nieuwe vloer,
kon ik ook een spuit- en opslagruimte maken.
Het mooie aan dit pand is dat kunstenaars niet
naar de rafels van de stad verdwijnen, maar
dat ze bijdragen aan de dynamiek van de wijk.”
Als kunstenaar
Allen zijn ze fulltime beeldend kunstenaar,
maar in achtergrond en visie op het kunstenaarschap verschillen ze sterk. Margreet:
“Kunstenaarschap is ons werk. Vanaf mijn

Kunstenaars
dragen bij aan
de dynamiek
van de wijk
afstuderen breng ik mijn werken proactief
onder de aandacht. Met het collectief 'De
Passages' waar ik deel van uitmaak, realiseren
we tentoonstellingen van Berlijn tot Laag-

Grappig dat
mensen met
mijn ogen
gaan kijken
wil in alle vrijheid kunst maken zonder vast te
zitten aan een vast ‘handelsmerk’. “Ik schilder
vanuit mijn gevoel om visueel-ritmisch te
boeien.”
Mijn kunst
De stijlen van de vier verschillen onderling
ook sterk. Erics stijl is in zijn carrière het
meest uiteenlopend geweest. Van popart naar
fotografisch realisme, van steeds abstracter
tot de huidige ‘gekleurde druipers’. “Dit is
een niet-rationeel proces geweest, het gaat er
om waarom ik schilder. Mijn werken moeten
een ritmisch gevoel geven en worden indirect
vaak gemaakt op muziek.” Margreet schil-

sturen mij wel eens foto’s toe met een landschap die zij ‘herkennen’ als mijn schilderij.
Grappig dat zij met mijn ogen kijken.” Jan
Maarten verschoof van een realistische stijl
naar non-figuratief. Nu maakt hij ruimtelijke
schilderijen uit modules met een houten
raamwerk waar linnen hol en bol overheen is
gespannen. “Daardoor ben ik meer houtbewerker dan schilder. Ik wilde geen ruimte
suggereren zoals in schilderkunst, maar ruimte
realiseren en licht vangen. Door de delen
bevatten mijn schilderijen meerdere schilderijen in één, maar men wijzigt de aangekochte
opstelling slechts sporadisch.”

Margreet B o uman

Boijmans Van Beuningen mijn werk als
schenking heeft aangenomen, ondanks de
strenge selectie, is mooi.” Maar als nog
mooier omschrijft hij “de ontwikkeling die je
doormaakt.” Dat hoorde ik in alle gesprekken
terug; het boeiendste van het kunstenaarsvak
is het continu perfectioneren van technieken
en verdiepen van de werken.
Tekst en foto's: Linda Lampe

Trots
Waar ben je trots op? Een lastige vraag
voor de kunstenaars. Helmuth geeft na lang
denken aan dat het mooi is dat hij diverse
keren is genomineerd voor schilderprijzen in
Nederland en Duitsland. Margreet kan met de
tentoonstellingen van 'De Passages' tevreden
terugkijken op de diverse tentoonstellingen.
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BERICHT VAN DE WIJKRAAD

VERSLAG ENQUÊTE VAN OKTOBER 2014
De Wijkraad bedankt u voor het invullen van de enquête en de vele goede
ideeën die u heeft aangedragen. In totaal zijn er 1500 enquêtes bezorgd,
waarvan er 110 stuks schriftelijk terug zijn ontvangen en 12 stuks digitaal.
Dit houdt een respons in van 8,3%.
De vragen in de enquête waren niet genummerd. Dat hebben wij bij de
uitwerking wel gedaan. De Wijkraad heeft de vrijheid genomen om in reactie
op sommige antwoorden direct de stand van zaken weer te geven en of er
acties ondernomen zijn of worden. Dit in verband met de tweemaandelijkse
verschijning van het Binnenblad.

ALGEMEEN
Een ruime meerderheid van 79% geeft aan in
de Vijfhoek te wonen, 11% in de Raaks en 4%
in De Doelen. De enquête is voor 40% ingevuld
door mannen en 59% door vrouwen. Uit de
cijfers van de afdeling Onderzoek en Statistiek
van de gemeente blijkt dat in het Centrum 61%
van de bevolking een eenpersoonshuishouden
vormt.
Het Binnenblad wordt gelezen door 96%,
waarvan 61% het gedrukt en bezorgd wil zien
en 37% digitaal. Wij zullen u het blad in deze
twee vormen aanbieden. Vanaf 2015 dus ook
digitaal op onze website.
Bij de vraag ‘Zou u zich incidenteel willen
inzetten voor de Wijkraad?’ gaf 36% aan dit te
willen doen. De voorstellen zijn heel divers en
kunnen daardoor niet gerubriceerd worden.
Wij stellen dan ook voor om de verschillende
onderwerpen en projecten op de website te
plaatsen, zodat u zich hiervoor kunt opgeven.
Er zijn vier bewoners die in de Wijkraad zitting
willen nemen, waardoor wij weer op sterkte
komen en de taken beter kunnen verdelen.
Deze bewoners zijn intussen al door ons
benaderd en uitgenodigd om de eerstvolgende
vergadering bij te wonen.

AANWEZIGHEID VOORZIENINGEN
Bij ‘vraag 11: Groenvoorzieningen’ geeft 72%
aan meer groen in de wijk te willen hebben.
Wij hebben dan ook al besloten om een
Werkgroep Groen op te zetten. Samen met u
en een landschapsarchitect zullen wij een visie
gaan ontwikkelen. Wij gaan u hiervoor
binnenkort benaderen en uitnodigen om deel te
nemen aan een van de sessies die wij zullen
organiseren.
Voorzieningen zoals musea, buurtwinkels en
uitgaansgelegenheden scoren gemiddeld.
In onze wijken zijn al deze voorzieningen dicht
in de buurt. Enige cijfers: de bibliotheek in de
Gasthuisstraat heeft in 2013 ca. 345.000
bezoekers gehad en de Pathé-bioscoop in de
Raaks 634.000.

Vraag 25: Overlast vrachtwagens. 46% heeft
teveel overlast. Dit probleem speelt vooral in de
Gasthuisstraat, maar ook in de nauwe straatjes
van de Vijfhoek. Samen met de bewoners van
de Gasthuisstraat benaderen wij hierover de
raadsleden en de wethouder om eindelijk tot
een bevredigende oplossing te komen.

ACTIVITEITEN
De jaarvergadering van de Wijkraad wordt door
72% nooit bezocht en 23% heeft deze een
enkele keer bezocht. Nader onderzoek is nodig
om uit te zoeken waarom dit zo weinig gebeurt.
Aan de voorjaarsschoonmaak neemt 50% nooit
deel, 36% een enkele keer en 12% elke keer.
Er is geen of weinig belangstelling voor een
koffie-ochtend en hetzelfde geldt voor een
training of workshop georganiseerd door de
Wijkraad (20%).

Vraag 13: Autoparkeergelegenheid.
Het parkeerprobleem speelt vooral in de
Vijfhoek en De Doelen met de smalle straatjes
en de weinige parkeerplaatsen. Wij onderkennen dit probleem en bespreken dit regelmatig
binnen de verschillende organisaties waarin wij
zitting hebben.

Vraag 48: Moeten er voor de buurtbewoners
parkeerplaatsen in de parkeergarages
Houtplein en Raaks gerealiseerd worden tegen
een jaarvignettarief van ca. € 175?
(zie grafiek 1) 70% heeft hierop met ‘ja’
geantwoord. Wij zullen u in het Binnenblad op
de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Binnenkort wordt dit onderwerp in de
commissie en de raad besproken.
GRAFIEK 1
Moet er voor de buurtbewoners parkeerplaatsen in de parkeergarage Houtplein
en Raaks gerealiseerd worden tegen een
jaarvignet tarief (ca €175)?
Ja
Nee

Vraag 33 (open vraag): ‘Als de Wijkraad een
training of workshop organiseert, zou u die dan
willen leiden vanuit uw deskundigheid op een
bepaald gebied?’ De Wijkraad is verrast door
de specialismes en deskundigheid in de wijk.
Als de gelegenheid zich voordoet zullen wij
hiervan heel graag gebruik maken.
Gevraagd naar uw interesse in verschillende
onderwerpen scoren kinderen, jongeren, familie,
ouderen en activiteiten voor alleenstaanden
laag tot gemiddeld. Voor sport, feesten en
lezingen of trainingen geldt hetzelfde.
Cultuur vormt hierop een uitzondering met een
percentage van 55% voor de score ‘belangrijk
tot zeer belangrijk’.

ONZE WIJK IN DE TOEKOMST
Het bewaken van de veiligheid, sociale cohesie
en leefbaarheid wordt als belangrijk of heel
belangrijk ervaren, evenals het behouden,
stimuleren en benutten van groen. Als Wijkraad
zijn wij zeer gelukkig met de antwoorden op
vraag 54. Het goed functioneren van de
Wijkraad, met subsidie van de gemeente, wordt
door 66% als belangrijk tot zeer belangrijk
gezien en 23% vindt dit gemiddeld belangrijk.
Zoals beloofd zal de Wijkraad op basis van de
uitkomst van deze enquête een toekomstvisie
opstellen. Met de Visie op Groen is al een start
gemaakt.

Geen Mening
Geen response
Het bestuur van de Wijkraad
Vijfhoek, Raaks en Doelen
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
De volledige versie van de uitslag van de enquete van oktober 2014 inclusief alle grafieken, kunt u
vinden op de website van de wijkraad: www.wijkraadvijfhoek-Haarlem.nl

Vraag 51: Bewonersinitiatieven (zie grafiek 2)
64% vindt bewonersinitiatieven belangrijk en
volgens de responsgroep zouden dit soort
ontwikkelingen meer ruimte moeten krijgen
binnen de wijk. Als Wijkraad onderschrijven wij
dit en roepen de bewoners dan ook op om met
initiatieven te komen, zodat wij deze met elkaar
kunnen uitvoeren. De gemeente biedt hiervoor
de mogelijkheden.

Bij ‘vraag 12: Speelvoorzieningen’ wordt
aangegeven dat deze in onvoldoende mate
aanwezig zijn. Samen met u willen wij dit
onderwerp verder bespreken en uitwerken.
Aan de hand hiervan kunnen wij eventuele
voorstellen richting gemeente doen.

Vraag 14 en 21: Fietsparkeergelegenheid
en -overlast. 67% geeft aan dat er meer
fietsparkeergelegenheid moet komen. Er wordt
ook aangegeven dat in sommige straten niet
meer op de stoep gelopen kan worden door de
grote 'puinhoop' aan fietsen. De Wijkraad heeft
zitting in de Werkgroep Fiets waarin deze
problemen worden besproken. Ook de
buurtstallingen maken hiervan onderdeel uit (zie
‘vraag 49: zouden er voor de buurtbewoners
fietsparkeerplaatsen (overdekt, afgesloten,
veilig) gerealiseerd moeten worden?’). Wij zullen
u via het Binnenblad en onze website van de
ontwikkelingen op de hoogte houden.
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OVERLAST
Bij de vraag naar overlast in de wijk worden
brommers, scooters, fietsen en auto’s
genoemd, maar ook snelheidsovertreders,
uitgaanspubliek en coffeeshop “The Lounge”.
Wij bespreken deze zaken regelmatig met de
wijkagent. Het is belangrijk dat u bij overlast
meldingen blijft doen bij politie en Bureau
Handhaving.

INRICHTING, GROENVOORZIENINGEN
EN VERKEER
Vraag 47: autovrij of autoluw maken van straten.
Dit speelt voornamelijk in de Vijfhoek. Praktisch
elke straat wordt wel genoemd. De Vijfhoek
kent op dit moment al ‘n 30km-snelheidslimiet.

GRAFIEK 2
Initiatieven als “De Boerentuinen” (achter de
Jopenkerk) moeten op meer plaatsen in onze
wijk tot ontwikkeling kunnen komen
Ja
Nee

Geen Mening
Geen response

SWOT ANALYSE VIJFHOEK/RAAKS/DOELEN
Op basis van de resultaten van de enquête is een SWOT-analyse gemaakt. Deze brengt de sterkte,
zwakte, bedreigingen en kansen van de Vijfhoek/Raaks/Doelen in beeld.

STERKTE
Aanbod voorzieningen in de buurt
Vestigingsmogelijkheden zzp‘ers
Sociale Cohesie
Betrokkenheid			
Karakteristieke wijken

ZWAKTE
Tekort bewonersparkeerplaatsen
Tekort openbare fietsenstallingen
Verstening (vooral Raaks)
Veiligheid
Weinig speelvoorzieningen

KANSEN				
Realiseren van meer groen		
Aantrekken meer toeristen		
Autoluw maken		
Bewonersinitiatieven			
Deskundigheid bewoners benutten
Weren vrachtverkeer centrum
Realiseren buurtstallingen

BEDREIGINGEN
Overlast hangjongeren
Overlast drank en drugsgebruikers
Vermindering leefbaarheid
Overlast horeca
Overlast coffeeshops
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ONDERNEMER IN BEELD

Atelier Schmit al ruim
40 jaar in de Wolstraat
Toen Michiel Schmit in 1995 in de zaak van zijn vader kwam werken, waren
de glas-in-loodramen niet aan te slepen. Elke week stond er wel een jong
stel voor de deur dat zo’n mooi raam wilde hebben of een beschadigd
exemplaar wilde laten restaureren.

Dealer van o.a. Philips, Loewe, Sharp, Bose, LG, Samsung, Toshiba,
Siemens, Liebherr, Miele, AEG, Pelgrim, Asko, Constructa, Smeg

	
  

Toen Schmit in 2007 financieel op eigen benen
stond en hij het atelier echt zijn eigen bedrijf
mocht noemen, brak de crisis uit en droogden
de nieuwe opdrachten voor het luxeproduct
jaar na jaar op. Het jaar 2013 was zakelijk gezien zelfs een rampjaar. Toch hield het bedrijf
het hoofd boven water en groeide juist in deze
moeilijke periode uit tot een toonaangevend
bedrijf voor grote projecten. Op dit moment
wordt gewerkt aan twee achttien meter hoge
glas-in-loodwanden voor het centrale trappenhuis van een woonblok dat Ymere, op het
terrein van de voormalige Oostergasfabriek
aan de Polderweg, in Amsterdam laat bouwen.
Het geheel bestaat uit 106 deelramen en is
een ontwerp van illustrator Stefan Glerum.
Hinderwetvergunning
Het glazeniersvak heeft altijd in de familie
gezeten. Tot in Zwitserland kom je ramen van
Schmit tegen. Onlangs kreeg Schmit via een
ver familielid een oude aanvraag voor een
Hinderwetvergunning in handen. Zijn overgrootvader had die in 1886, toen diens bedrijf
in Vught gevestigd was, ingediend voor het
plaatsen van een glasoven.
Op zoek naar werk kwam zijn grootvader in
1935 via Den Haag terecht in Haarlem, in
die tijd een belangrijke stad voor glazeniers.
Schmit: “Mijn opa vestigde zich aan de Gasthuisvest, na in dienst te zijn geweest bij Atelier
Haarlem op de Gedempte Voldersgracht.
In de jaren ’30 waren hier zeker tien gerenommeerde glas-in-loodateliers, zoals Bogtman,
de Rembrandt onder de glazeniers. Daarvan
zijn wij als enige overgebleven. Geen atelier in
het Haarlem van nu, en voor zover bekend ook
in de rest van Nederland, heeft het glazeniersvak al zo lang in de familie.”
Medaillons
De familie was altijd zeer ondernemend.
Schmit: “Mijn moeder schilderde miniatuur-

tjes op glas, die gretig aftrek vonden. Vijf
tantes en mijn moeder maakten die plaatjes.
Gebrandschilderde medaillons, wel honderd
verschillende modellen. Vogeltjes, scheepjes,
molentjes en alle ambachten en beroepen.
Er zijn duizenden van die dingen gemaakt. Opa
had zijn atelier vlak bij het Frans Hals Museum,
dus er kwamen heel wat toeristen langs die
wel zo´n dingetje wilden hebben. Maar die
mode is nu helemaal voorbij.”
Glazeniersvak
De recente geschiedenis van het bedrijf begint
in 1974 als de vader van Schmit van zijn
vader een lening kreeg om het pand aan de
Wolstraat 5 te kopen. Hoewel Schmit na zijn
studie installatietechniek eerst nog pogingen
heeft ondernomen om in een ander beroep
aan de slag te gaan, bleef het glazeniersvak
aan hem trekken. Schmit: “Toen kreeg mijn
vader het aan zijn hart en ben ik in 1995 hier
begonnen. Dus dit jaar werk ik hier alweer
20 jaar. Vooral de afwisseling is leuk. In de
Vijfhoek hebben we veel klein werk en in de
Nieuwe Kerk repareren we de ruitjes als er
weer een voetbal doorheen is gegaan. Bij de
grotere projecten doen we veel samen met
smederij Spierdijk, hier om de hoek in de
Korte Lakenstraat. Zij maken de constructies
waar het glas-in-lood in geplaatst wordt.”
Striptekenaars
Voor de Bakenesserkerk, waar tegenwoordig
de Archeologische dienst van de gemeente
Haarlem is gevestigd, maakte Schmit de vijf
nieuw gebrandschilderde glas-in-loodramen
naar ontwerp van de striptekenaars Roel
Smit, Hans Klaver, Gerrie Hondius, Theo van
den Boogaard en Eric J. Coolen. Vorig najaar
werd boven de hoofdingang van dit Rijksmonument het laatste en grootste raam onthuld,
ontworpen door tekenaar Joost Swarte. Maar
deze enorme kerkramen zijn niet eens het
grootste werk van het atelier. Schmit: “In 2006
hebben wij voor Arno Coenen een glas-inloodraam gemaakt van zeven meter breed en
veertien meter hoog voor het gebouw van het
Openbaar Ministerie in Middelburg. En, net
als in de Middeleeuwen, worden ook deze
gigantische ramen gemaakt met wat handgereedschap en een meetlatje.”
Tekst: Hans Smit
Foto's: Linda Lampe en Atelier Schmit
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CONTACT

Nuttige telefoonnummers
Alarmnummers
Politie, Brandweer, Ambulance
NOOD, als elke seconde telt: 
Geen spoed 
Red een dier 

112
0900-8844
144

Avond- en weekenddiensten
Apothekers 
Huisartsen 
Tandartsen 
Dierenartsen 

531 91 48
545 32 00
545 30 04
551 92 55

Gemeente Haarlem
Gemeentelijk Bestuur 
14023
Postbus 511, 2003 PB Haarlem
e-mail: antwoord@haarlem.nl, voor alle
zaken, ook meldingen als scheve paaltjes
Wijkagent Paul de Rooij
Tel. via servicebureau politie 
0900-8844
paul.de.rooij@kennemerland.politie.nl

Kijk op de wijk
Traditiegetrouw ging Rens van Broekhuijsen, tot maart 2014 woonachtig aan het
Nieuwe Kerksplein, met vrienden zingend de kerstdagen in. De teleurstelling was dus groot
toen dit jaar het plein leeg was. Toen na een wijntje bij Henk in 't Goede Uur bleek dat er toch
gezongen werd, heeft hij zich met zijn partner bij de tientallen mensen gevoegd en samen met
stadsgenoten een unieke editie ervaren die hem altijd bij zal blijven!
Ook iets leuks gezien in de wijk? Mail uw foto naar redactie.binnenblad@gmail.com.

Colofon
Binnenblad
Het Binnenblad is in 1988 opgericht door een aantal buurtbewoners uit de Vijfhoek, Raaks en Doelen.
Het Binnenblad verschijnt zes keer per jaar (even
maanden) in een oplage van 1650 exemplaren en
buurtbewoners krijgen het gratis thuisbezorgd.
Redactie
Angela Pondaag
Annemieke van der Wel
Charlotte Spanjaart
Hans Smit
Jan Hoving (tel. 06-1001 43 43)
Jan Vesters (vormgeving)
Linda Lampe
Mijke Groot
Peter Beentjes (vormgeving)
Drukwerk
Copycentre Haarlem
Bezorging
Coördinatie: Vacature (waarnemer Jan Hoving)
Bart Tangerman, Duveke Kalma, Liesbeth Uilenreef,
Stella van Maris, Els Clement, Luuk Mulder,
Monique Rooyman, Barbara Martens, Esther Ottens,
Kiki Bommezij, Thea Kelting, Pacifica Hoogeland &
Max Bos, Mariska Heerschop, Jolanda Lagewaard,
Bieneke Glijn en Marjolein Wiegers
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Voor kopij en advertenties
Inleveren kopij volgende nummer o.v.v.
‘Kopij Binnenblad’ voor 15 maart 2015 naar
het mailadres van de redactie:
redactie.binnenblad@gmail.com.
De redactie kan in sommige gevallen beslissen
om een ingezonden artikel niet of in aangepaste/
ingekorte vorm te plaatsen.

Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen
De Wijkraad communiceert met de wijk en met de
gemeente Haarlem en daarmee ook tussen wijk en
gemeente.
Contactgegevens Wijkraad:
Nieuwe Kerksplein 17, 2011 ZS Haarlem
www.wijkraadvijfhoek-Haarlem.nl
Arjan van Minderhout, voorzitter			
532 77 70 / 06-835 538 62
Jochem Koetsveld, secretaris en vicevoorzitter
06-288 153 15
Maaike Beun, penningmeester
Els Clement, lid, notuliste
Jan Luys, lid
Bert Gijrath, lid

Handhaving
511 49 50
Coffeeshop The Lounge (bij overlast)
			576 58 95
Buurtfietsenstalling
511 46 40
Stadsreiniging/Spaarnelanden  751 72 00
www.spaarnelanden.nl
Hulpverlening Haarlem e.o.
GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst)

511 59 01
Kontext - Organisatie voor Maatschappelijke
Dienstverlening		543 32 00
www.kontext.nl
• advies- en meldpunt huiselijk geweld
• schuldhulpverlening
• maatschappelijk werk
• sociale raadslieden
Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
www.bjznh.nl
• Advies- en meldpunt Kindermishandeling

072-567 23 20
• Jeugdhulpverlening 
088-777 83 00
buuv (buurtmarktplaats)
551 78 45
www.buuv.nu 
Sensoor Haarlem (tel. hulpdienst)  547 14 71
www.haarlem.sensoor.nl
Vrijwilligerscentrale Haarlem 
531 48 62
PWN waterleidingbedrijf/storingen

0800-023 2355
Storingsnummer Gas en Stroom  0800-9009
Landelijke hulp- en infonummers
Advies- en meldpunt Kindermishandeling

0900-123 1230
Belastingtelefoon particulieren  0800-0543
Geneesmiddelen infolijn 
0900-999 8800
Kindertelefoon 
0900-0432
Meld misdaad anoniem 
0800-7000
Meldpunt discriminatie 
0900-235 4354
Ouderenhulplijn 
0900-608 0100
OV-reisinformatie 
0900-9292
Postbus 51-infolijn 
0800-8051
Slachtofferhulp NL 
0900-0101
Stichting Korrelatie 
0900-1450

