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Wat te doen met de oude V&D?
De andere Wilhelminakant
De rattenvangers van Harelem
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Restaurant In ’t Goede Uur
Korte Houtstraat 1
2011 ZN Haarlem
023 – 531 11 74
Openingstijden:
dinsdag tot en met zondag
van 17:00 tot 0:00 uur

Gedempte Raamgracht 28 zw
2011 WJ Haarlem • 023 534 39 59
www.haarmodesilverstudio.nl
maandag en dinsdag gesloten
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de Wilhelminastraat woont en dat je vorig jaar
een artikel las over de even nummers van de
straat. Dan stuurt de redactie je op pad met een
camera om die andere kant eens uitvoerig in
beeld te brengen, want ook de overkant blijkt
een rij vol bijzondere monumenten te zijn.

MEESTER VAN HET PUNTDICHT
“Ik heb toen toch maar wat bundels die
lege zaal ingegooid na een gestreamde
voorstelling in Naaldwijk…” aldus cabaretier,
puntdichter, presentator, interviewer en
programmeur Jan J. Pieterse. Optreden was
er de laatste tijd nauwelijks bij voor hem,
met dank aan Covid.
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Persoonlijke aandacht geven,
kwaliteit leveren en de tijd nemen
voor onze klanten is voor ons van
cruciaal belang.
Jeanine van der Sanden Makelaardij
Korte Lakenstraat 21
2011 ZD Haarlem
023-7520699
info@jeaninevandersandenmakelaardij.nl

Barrevoetstraat 21
2011 WN Haarlem
023-5317436
www.casadipapi.nl

V&D, WAT DOEN WE ERMEE?
Wat moeten we toch met dat pareltje van art-deco
bouwkunst, het oude pand van V&D? Boris Beerman en Jady Schrader, twee slimme eindexamenleerlingen van het Stedelijk Gymnasium, zagen
in het herbestemmen van ‘de V&D’ het ideale
onderwerp voor hun profielwerkstuk. Wethouder
Roduner was enthousiast over hun ideeën.
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THUIS AAN 'T PLEIN
Veel mensen vinden het gedurfd om in deze
voor de horeca moeilijke tijd toch een nieuw
restaurant te openen. Bart en Eric durfden het
aan en verbouwden de Wandelaar tot aan 't
plein. “Onze intentie is om een gezellige en
warme sfeer te creëren die past bij de Vijfhoek.”

Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem
Grote Houtstraat 16 • 023-2001288

10

WILHELMINASTRAAT:
DE ANDERE KANT
Wat moet je als je als kersvers
redactielid van het Binnenblad vertelt dat je in

13

DE RATTENVANGERS VAN HARELEM
Dit verhaal gaat over twee dappere vrouwen in
de strijd tegen een leger bruine ratten. “We zijn
in oorlog,” zeggen Jeanine van der Sanden en
Marte Leliefeld. “Steeds brutaler laten de ratten
zich overdag zien, op zoek naar voedsel. En op
sommige plekken verdrijven ze bewoners
bijkans uit hun huis.” De gemeente deed
onlangs een rookproef in de straat.

16
ONDERAARDSE GANGEN
Al eeuwen gaan er verhalen rond over een
geheim gangenstelsel onder de Haarlemse
binnenstad. Maar er gaan ook verhalen over
een ondergrondse gang in de Vijfhoek: van
het pand aan de Doelstraat waarin sociëteit
Koinonia zit, naar het stadhuis op de Grote
Markt. Mythe of waarheid?
EN VERDER IN DIT NUMMER:
15 • Voet in de Vijfhoek - een gedicht van Lucy
Steen-van der Schuit 19 • Wijkraadbulletin
20 • Win twee filmkaartjes 20 • De Muralisten
van Haarlem.

Telt jouw afval mee?
Mijn overbuurvrouw is volgens haar eigen zeggen thuis de ‘MAS’, Master AfvalScheiding. De kreet ‘Elke kilo telt. Telt
jouw afval al mee?’ is aan haar dus welbesteed. Dolgelukkig was ze met nog
meer, en grotere, bakken voor plastic en
papier, maar vooral met de ‘publieke’
GFT-bakken. En dat ze mocht meedenken, meepraten en - desnoods - ook nog
bezwaar maken. Toen de afvalboer ook
nog eens gratis groene emmertjes en rolletjes afbreekbare biozakjes ging uitdelen was haar vreugde compleet.
Maar toen ik haar laatst tegenkwam,
keek ze bedrukt. Ze was welgemoed op
pad gegaan met haar propvolle stinkende emmertje. De eerste bakken die ze
was tegengekomen zaten barstensvol
tuinstronken en verlepte tulpen. Op tijd
de bakken legen zat er dus nog niet in.
Na lang zoeken had ze twee halflege
groene rolemmers gevonden. Op de ene
zat een sticker met een rood kruis. ‘Duidelijk bedoeld voor plastic’, dacht ze.
Nee dus. Hier was een communicatiemedewerker creatief bezig geweest: dat
rode kruis is anti-plastic. Dus, hup, open
die klep. Nou heeft een of andere afvaldeskundige bedacht dat zo’n container
ook aan onverlaten de mogelijkheid
biedt om er een complete zak met restafval in te mieteren. Dus zit er een metalen stopper op om de klep net ver genoeg open te laten gaan om er een
plastic biozakje in te frommelen. En
plastic flesjes natuurlijk, papier van ijsjes, koffie-to-gobekertjes en lege pizzadozen.
Je bent een MAS of niet, dus ze heeft letterlijk over de rand hangend die rotzooi
eruit gevist en in het prullenbakje tien
meter verderop gedeponeerd. Terug bij
de container scheurde haar afbreekbare
biozakje bij het erin frommelen en kon
ze de helft van de etensresten van straat
oprapen. “Eerst maar eens de handen
wassen,” sprak ze zuchtend.
Ik durfde niet te vragen: “En, telt jouw
afval nu mee?”

Binnenvetter
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HOE GAAT HET MET...
Doelstraat 4
2011 XC Haarlem
06 21806512
info@waalwijz.nl
www.waalwijz.nl

Praktijk voor: Cranio-sacraal therapie,
Traumaverwerking, Voetreﬂextherapie,
Natuurvoedingsadvies,
Fysische Vasculaire Therapie BEMER

INTERIEURBOUW - TIMMERWERKEN - MEUBELMAKER
TEL: 06 5065 6058
INFO@MICHELVANBOEKEL.NL

DE ULTIEME BIER & SPIJSBELEVING
IN DE JOPENKERK
BOEK ONLINE: WWW.JOPENKERK.NL

Vele wijkgenoten figureerden sinds 1988 in de kolommen van het Binnenblad.
Onder hen cabaretier, puntdichter, presentator, interviewer en programmeur
Jan J. Pieterse. Geïnterviewd in 2011 en nog altijd, net als toen, buurman van de
Stadsschouwburg op het Wilsonsplein, het walhalla voor iemand in zijn vak.

Hij komt uit Zeeuwse contreien. “Ik
zat bij Freek de Jonge op school.
Of hij bij mij.” Als puber verhuist
hij naar de Randstad, doet de
pedagogische academie en moNederlands. In 1985 gaat hij op het
Wilsonsplein wonen.
Jan begint zijn podiumcarrière bij
cabaretgroep Dubbel en Dwars.
Laconiek: “Ik deed het licht, mooi
toch voor iemand die kleurenblind
is”. Later volgen eigen optredens,
een mengeling van presentatie,
interview en voorlezen uit zijn
dichtbundels. Hij haalt met literair
cabaret Façade de finale van het
Cameretten Festival en is dertig jaar
lang de vaste presentator van de
rondreizende Cabarestafette. Talloze
cabaretiers met nu grote namen
beleven bij hem hun begindagen.
Ondertussen schrijft hij voor
Haarlems Dagblad en laat zich
horen in de Literaire Instuif, de
OpenDichtshow, Mannen van Taal
en de LichteGedichtenDag. Altijd
samen met anderen, want: “Ik
wil nooit iets solo doen. Dat
gaat me vervelen.” Bij De Grote
Hi-Ha-Hondelul Voetbalshow in
het Patronaat is hij de ‘centrale
middenvelder’ en in de jaren
negentig ontwikkelt hij het dinerprogramma Cultuur met mes en vork.
Oneliners
Light verse, wisecracks, oneliners,
tongue-in-cheek-poetry. Dat is zijn
handelsmerk. Jan jongleert en stoeit
in ultrakorte gedichten met taal. In
entr’actes leest hij ze voor en gooit
en passant wat dichtbundels de zaal
in.
Inspiratie put hij uit het ‘kleine’ om
zich heen. “Niet altijd actualiteit,
ik moet er een dag of twee, drie
over kunnen denken. Het zijn kleine
gedichtjes, maar dat betekent niet
minder werk. Soms pik je dingen
in het voorbijgaan op. Zo kwam ik
onlangs onze wijkkunstenaar Hannes
Kuiper tegen. ‘Wat hebben we het
goed hè’, riep hij vanachter zijn
rollator. Van zo’n uitspraak kan ik

Jan J. Pieterse,
meester van
het puntdicht
BEGONIA’S
een hele dag vrolijk blijven. Maar
ik ben eigenlijk van huis uit een
hypochonder.”

‘Dat heb ik

Donker gat
Jarenlang, tot 2008, keek hij tegen
een groot, donker gat van de dichte
schouwburg-in-renovatie aan. Dat
gebeurde nu weer, met dank aan
Covid, tot recentelijk de theaters
weer open gingen. Optreden was
er nauwelijks bij voor hem de
afgelopen tijden. “Er is wel een
voorstelling gestreamd in een
lege zaal in Naaldwijk. Ik heb toen
toch maar wat bundels die zaal
ingegooid….
Bij die dip in mijn carrière komt
ook nog eens dat ik nu niet kan
voetballen met mijn veteranenclubje van Haarlem Kennemerland.”

mopperde

Kleine zalen
Het traditionele cabaretlandschap
is verbreed en gegroeid, vindt
hij. “Het is een rijke theatervorm
geworden.” Daar moeten dan wel
kleine zalen voor zijn. Begin jaren
negentig signaleert hij al het grote
tekort daaraan in Haarlem. Hij
programmeert in die tijd cabaret

weer!’

de bejaarde.
‘Achter de
verkeerde
planten!’

voor de Stadsschouwburg en
later voor de kleine zaal van het
Haarlemse Concertgebouw. Tot dat
dichtgaat voor de verbouwing. Hij
verkast met Kleintje Cabaret naar
het Patronaat. Tot de verbouwing
daar. Dan naar de Fietsznfabriek,
tot… jawel. De kleine zaal van de
gloednieuwe Philharmonie blijkt
niet geschikt. Ten slotte eindigen die
exercities met Kleintje Cabaret van
Stadsschouwburg en Toneelschuur in
de kleine zaal van de Schuur.
Anno 2021 is er een nieuw klein
theater, De Liefde in de voormalige
Begijnhofkapel en lonkt de theaterzaal van restaurant Franzen (voorheen Die Raeckse).
Zodat er nu dit jaar voorstellingen
in beide zalen gepland staan
van Cultuur met mes en vork,
Wedstrijdje?! (met Dorine Wiersma,
Johan Hoogeboom en een gast) en
Talk (met Frank van Pamelen, John
Schleipen en gasten).
www.janjpieterse.nl
www.twitter.com/puntdichter
www.facebook.com/janpieterse
Tekst: Inge Crul
Foto's: Thera ter Beek
5

Iemand een
idee,
wat te doen
met de oude
V&D?

Ze hebben er hun tanden op stukgebeten: studenten,
ontwikkelaars, bestuurders en ondernemers. Wat moeten
we toch met dat pareltje van art-decobouwkunst, het oude
pand van V&D? Dat staat daar midden in het mooie
Haarlem op het Verwulft, op de Hema na, grotendeels leeg
en functieloos te zijn. Heeft iemand een idee?
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V&D, WAT DOEN WE ERMEE?

Niemand wist het precies. Niemand? Toch
wel, twee slimme eindexamenleerlingen
van het Stedelijk Gymnasium zagen in het
herbestemmen van ‘de V&D’ het ideale
onderwerp voor hun Profielwerkstuk (PWS).
Boris Beerman (woont ‘om de hoek’ op het
Doelenplein) en Jady Schrader
(Bennebroek) leek het een perfecte
afsluiting van hun eindexamenvak ‘Cultuur
en Maatschappij’.
Goed bekeken van die twee, dacht
wethouder Floor Roduner en ging met het
tweetal in gesprek om te bekijken welke
onderdelen van het plan in de praktijk
levensvatbaar zijn.
STRAK SCHEMA
Boris en Jady maakten het zichzelf met dit
onderwerp bepaald niet gemakkelijk.
Centraal in hun werkstuk staat de
onderzoeksvraag: ‘Hoe kunnen we het
leegstaande gebouw op het Verwulft het
beste herbestemmen?’ Net zoals het
prachtige art-decogebouw moest hun
werkstuk staan als een robuust huis, een
huis met een scala aan sociale gebruiksmogelijkheden. Wensen en verlangens van
jong en oud kunnen op het gebied van
mobiliteit, creativiteit, kennis en innovatie
een herkansing krijgen. Een multifunctionele invulling voor diverse leeftijden en
uiteenlopende sociale klassen.
DIGITAL NATIVES
Boris en Jady bedachten nóg een thema.
Dat raakte direct aan de enorme
maatschappelijke veranderingen als gevolg
van de komst van mobiele telefoon en
online webshops. Daardoor is volgens het
tweetal het echte contact tussen de mensen
aan het verschralen. We letten niet meer op
elkaar, maar hebben alleen nog oog en oor
voor onze schermpjes met de prikkelende
‘messages’. Als het aan deze twee
youngsters ligt moeten we socialer worden
en de mobiel off-line zetten als we in
elkaars gezelschap zijn.
Maar krijg nou wat… wie had dat nu
verwacht van deze ‘digital natives’?
Millennials met hun iPhone met betaal-app
in de binnenzak waar vroeger een
portefeuille huisde. Het kan raar lopen!

HARD STYLE
En toch is het de twee gymnasiasten
menens. Als ze tijdens de ontwerpfase van
het profielwerkstuk langs het machtige
bouwwerk fietsen, nadert hun B(eats)P(ro)
M(inutes) gevaarlijk dicht het maximum
van Deejay Angerfists hardcore. Hoe gaaf
zou het zijn als ze hun plan geheel of
gedeeltelijk in de praktijk konden brengen?
Zodat er straks een plaats is waar ‘tout’
Haarlem elkaar op het Verwulft weet te
vinden. En dat draagt dan weer bij aan de
sociale cohesie in de stad.
KATTENCAFÉ
Een belangrijk element in de plannen is de
creatieve functie in combinatie met kunst
en cultuur. De jeugd komt er in dat opzicht
bekaaid vanaf. Zo noemde De Tripadvisor
in 2020 Kattencafé Jippies in de Keizerstraat als beste uitgaanscafé. Een sympathieke plek, maar toch niet iets waar je op
zaterdagavond gaat daten, vinden de twee
gymnasiasten. Dan word je de volgende dag
toch echt wakker met een kater.
Boris en Jady willen in hun plannen daarom
in de kelderetages ook ruimte creëren voor
een fijne grote club. Onder het maaiveld
liggen immers twee verdiepingen. Elk met
een andere plafondhoogte. In hun visie is
het meest haalbare om de fietsenstalling in
de laagste ruimte te plannen en van de
andere een nachtclub te maken. Je moet
natuurlijk wel de geluidsoverlast in de
gaten houden, zeggen ze. Ook al liggen de
etages onder straatniveau, wanneer je met
geluidvolumes van 100 decibel gaat
draaien voel je de ‘sound’ tot diep in je
middenrif en loop je het risico dat onder
het gebouw het grondwater in de fundering
mee gaat vibreren. Ook de buurt kan dan
mee gaan trillen. Het probate middel om
een clash te krijgen met de buren op de
Botermarkt!

zorgden ze met hun vragenlijst op Instagram tegelijk voor een flink draagvlak.
Er kwam een respons van driehonderd
mensen. Het merendeel van hen was onder
de 25 jaar (41,6 procent). Andere leeftijdsgroepen waren gelijkelijk onder alle
respondenten verdeeld. Bijna driekwart
woont in (de buurt van) Haarlem-centrum.
Wat wil men? Een uitgaansgelegenheid
voor jongeren kwam als populairste
bestemming uit de bus. Warenhuizen
scoorden niet hoog, V&D noch Hudson noch
Hema. Andere ideeën kwamen wel uit op
retail: outlets en second-handshops, maar
ook restaurants en woongelegenheid.
APPARTEMENTEN?
Wethouder Roduner die met Boris en Jady
brainstormde over de haalbaarheid van het
plan, was enthousiast over hun werkstuk.
Hij moet echter ook rekening houden met
ASR als de eigenaar van het vastgoed. Die
kan, alle prima voorstellen ten spijt, toch
kiezen voor andere opties in zijn unieke
art-decokasteel, zoals lucratieve appartementen. Mits – en dan komt de gemeente
weer in beeld – die bestemming mogelijk is!
En de twee makers van het profielwerkstuk? Die vonden het waanzinnig leuk
om er in perfecte samenwerking aan te
werken en zo het vak ‘Cultuur en
Maatschappij’ als beloning af te sluiten met
een 8,6!
Interesse? Je kunt het complete profielwerkstuk van Boris Beerman en Jady
Schrader - onder vermelding van je
(mail)adres - opvragen bij
borisbeer44@hotmail.com
Tekst: Bertjan Schaminée
Foto: United Photos, Paul Vreeker

INSTA HELPT EEN HANDJE
Als die twee verdiepingen zijn ingevuld met
duidelijke functies blijven er nog acht
etages over. Dan loop je het risico dat je
fantasie met je op de loop gaat. Je kunt van
alles verzinnen, je hoeft het immers zelf
niet uit te voeren of op haalbaarheid te
testen.
De twee studenten besloten op Instagram
een enquête te organiseren onder vrienden,
buurtbewoners en familie. Een slimme zet
omdat nu niet alle ideeën uit hun brains
hoefden te komen. Als volleerde lobbyisten
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ONDERNEMER IN BEELD

•

•

voor renovatie van :
dakpannen en leiendaken

timmer - en herstelwerkzaamheden

Ook bedrijfsleider Alexander, collega van Dijkers,
ging mee en zo trapte dit succesvolle trio af.
Bart en Erik wilden er echt hun eigen restaurant
van maken en hebben het interieur op hun
eigen, unieke wijze aangepast. Bart: “We zijn
er eerst een week gaan zitten om geïnspireerd
te raken, even laten landen en er een beeld
bij krijgen. Onze intentie was om een gezellige
en warme sfeer te creëren die ook past bij de
Vijfhoek”.

Schreveliusstraat 35, 2014 XP Haarlem
Mob . 06 533 88 954 • privé 06 155 88 513
E- mail : vanophem023@gmail. com

Bij Oscar gaan wij voor het best haalbare, of
het nu gaat om de ingrediënten, de versheid van
de productie of de presentatie van de producten,
alles wordt tot in de puntjes uitgewerkt.
De basisprincipes in onze bakkerij zijn tijdloos:
water, meel, zout, desem, soms een beetje gist
en vooral veel geduld. Elke dag opnieuw bakken
wij in IJmuiden een breed assortiment aan
kwalitatieve broden voor onze winkels.

“Wij bakken brood, zoals brood hoort te zijn”
Grote Houtstraat 156
2O11 SX Haarlem
O23-785 42 62
Openingstijden Haarlem:
di/za O7-18 - zo O7-17
Halkade 19
1976 DC IJmuiden
O255-57 81 61

Binnenweg 27
21O1 JA Heemstede
O23-583 OO 4O

Openingstijden IJmuiden/Heemstede:
di/za O8-17 - zo O8-14

SINDS 1969
NEN 3140 keuringen, reparaties, storingen
en kleine verbouwingen

LET’S ESCAPE HAARLEM
Kamers die verder gaan dan alleen Escape Room zijn
Drossestraat 2, 2011 XW Haarlem. Tel: 023 303 34 59
haarlem@letsescape.nl / www.letsescape.nl
Open di t/m zo van 11.00 tot 23.00 uur

CO NT ACT
023 - 5317802
06 - 20422019

Alexanderstraat 1 zwart
2011 VE Haarlem
www.peterkamper.nl
kamper@xs4all.nl

BOTERMARKT HAARLEM MAANDAG T/M ZATERDAG

HAARLEM
MAANDAG
T/M vers
ZATERDAG
• BOTERMARKT
Elke dag heerlijke gebakken
kibbeling warm
uit de pan • Haring
van het mes •
• Elke dag
heerlijke
gebakken
kibbeling
warm
uit de pan
Haring
van het
• Diverse
belegde
broodjes
• En onze
heerlijke
kant•en
klare vers
maaltijden
• mes •
• Diverse
belegde
• En onze heerlijk kant /en
klare maaltijden
• 023 5322
833 broodjes
/ visspecialistdedolfijn@planet.nl
www.ikwilvis.nl
• •
023 5322 833 / visspecialistdedolfijn@planet.nl / www.ikwilvis.nl

OP WOENSDAG T/M ZONDAG ZIJN WIJ OPEN IN IJMUIDEN
IEDERE
ZONDAG
ZIJNookWIJ
OPENenIN
IJMUIDEN
• Van
maart tot oktober
op maandag
dinsdag
•

De Vijfhoek
voelt zich thuis
aan ’t plein
Sinds een paar maanden
zijn wij Vijfhoekers een
nieuw restaurant rijker.
Aan het Nieuwe Kerksplein
verscheen onlangs
een mooi bord met de
toepasselijke naam ‘aan ’t
plein’. Een goed moment
voor het Binnenblad om op
bezoek te gaan bij Bart en
chef Erik, de eigenaren van
dit mooie pand.

Bart en Erik werken allebei al jaren in de horeca.
Bart: “Ik heb altijd interesse in horeca gehad.
Ik heb een studie logistiek gedaan en heb een
tijdje op kantoor gewerkt, maar dat was niks
voor mij. In 2005 heb ik het roer omgegooid en
ben ik met restaurant Dijkers begonnen in de
Warmoesstraat.”
Erik, die ook als chef bij Dijkers heeft gewerkt,
wist al vanaf zijn achtste dat hij chef-kok wilde
worden: “Ik was altijd in de weer met lepels en
pannen en maak nu al sinds twaalf jaar mijn
eigen menu’s”.

Dat is goed gelukt. Het interieur is stijlvol en
uitnodigend met als grote trots van Erik een
mooie dry-aged-kast geïntegreerd in de nieuwe
tegelwand. Ook de grote openslaande deuren
geven meer verbinding tussen binnen en buiten.
Erik: “We willen echt aansluiten bij de behoefte
van mensen die in de Vijfhoek wonen. Of je
nu een borrel wilt met iets lekkers, een scherp
geprijsde dagschotel als je zelf geen zin hebt
om te koken, of juist een bijzonder gerecht, we
hebben het allemaal. Ik maak eerlijke gerechten
met seizoensgebonden producten en alles vers.
What you see is what you get, geen poespas,
maar wel met een eigen twist”.
Aan ’t plein, ons nieuwe buurtrestaurant. Wat
ons betreft echt een nieuwe aanwinst voor de
Vijfhoek. Bart en Erik verwelkomen jullie graag!
info@restaurantaantplein.nl

Naast Dijkers hebben zij ook een lange tijd het
café-restaurant van de Toneelschuur onder hun
hoede gehad. Bart: “Tijdens de coronaperiode
hebben we dit weer overgedragen aan de
Toneelschuur, maar we merkten dat we het
ondernemen op twee verschillende plekken heel
leuk en uitdagend vonden”.
In november werd Bart getipt dat de Wandelaar
misschien vrij zou komen. Bart: “Ik ben direct
gaan praten en een dag later heb ik Erik
geïnformeerd en zijn we samen gaan kijken. We
besloten in één weekend om er samen voor te
gaan”.

Tekst: Daniella Konopasek
Foto's: Thera ter Beek, aan 't plein

Veel mensen vinden het gedurfd om in deze
voor de horeca moeilijke tijd toch een nieuw
restaurant te openen. Erik: “We hebben er alle
vertrouwen in. Corona en alle maatregelen
eromheen stoppen ook weer een keer. Dan
wil iedereen vervolgens weer uit eten. Die
gezelligheid en sfeer is toch anders dan thuis
met elkaar eten”.

• Lekkervisje
visjeeten
etenaan
aande
deHalkade
Halkade25,
25, boven
boven in
in ons
ons eetlokaal, 60 zitplaatsen
06 2248
Lekker
zitplaatsen •(06)
22486641
6641.•
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EEN EN AL RIJKSMONUMENT

Tekst en foto’s: Klaas-Jan van Noortwijk

Wilhelminastraat: de andere kant
In Binnenblad nr. 189 uit juni 2019 stond het artikel “Wilhelminastraat:
moment voor een rij vol monumenten” geschreven door Ferdinand Pronk.
Hierin werden alle panden van deze mooie straat onder de loep genomen.
Althans, alleen de panden aan de kant met even nummers, de kant van de
Stadsschouwburg. Er zou nog een item komen over ‘de andere kant’. Bij
deze wordt die belofte ingelost.
Het eerste blok, dat bestaat uit nummer 1 tot en met
17, bestaat uit negen panden die voornamelijk
dienstdoen als bedrijfspand. Gebouwd in 1881 in de
voor die tijd populaire eclectisch-renaissancistische
stijl, die we in de Wilhelminastraat vaker zien. Net als
het volgende blok is dit een rijksmonument.

Allereerst enkele historische feiten over de Wilhelminastraat, die ik u niet wil onthouden.
Waar nu de Wilhelminastraat ligt was ooit water:
de westelijke singelgracht. Deze werd gedempt in 1879.
De toenmalig eigenaar van de katoen-fabriek en grond
langs deze singel, John Waterloo Wilson, had na faillissement van zijn fabriek de grond afgestaan aan Haarlem. In 1880 kwam er vanuit de gemeente Haarlem een
nieuw stratenplan. Het terrein tussen de Leidsevaart en
de singelgracht, het ‘Muizenveld’, werd bebouwd. Hierop staan nu onder andere de Stadsschouwburg en de

even nummers van de Wilhelminastraat.De huizen aan
de oneven zijde van de Wilhelminastraat staan op de
plek van de westelijke stadsmuur, die in de jaren voor
1880 was gesloopt.In de Tweede Wereldoorlog mocht de
straat geen Wilhelminastraat meer heten en werd door
de Duitsers omgedoopt tot de Schouwburgstraat.
Net als lopen door de vijfhoek een genot is vanwege alle leuke straatjes, hoekjes en verschillende panden,
zo is ook de Wilhelminastraat de moeite waard om eens
rustig doorheen te lopen. Er valt veel meer te zien dan
op het eerste gezicht lijkt!

Wat veel buurtbewoners niet weten is dat er in het pand op nummer 21 een
heuse kerk huist! Het betreft de Hersteld Apostolische Zendingkerk. Van buiten
ziet het eruit als ieder ander pand, maar wie het pand binnentreedt staat een
aangename verrassing te wachten: tien rijen kerkbankjes, een altaar en een
groot kerkorgel, compleet met orgelpijpen! Iedere zondag vinden daar twee
diensten plaats, om 10 en om 17 uur.

Het tweede blok, dat begint vanaf de Keizerstraat en loopt tot de Alexanderstraat, is al meer een mengelmoes van kantoorpanden en woonhuizen. Grof
gezegd vind je hier om en om een woonhuis en een bedrijfspand. De panden
met nummer 19 tot en met 41 zijn ontworpen door architecten J.P. Kaakebeen,
J. Bes en J. Stoel. Gezien het ontwerp en de stijl van het eerste blok vermoed ik
dat deze zelfde architecten ook voor dat ontwerp verantwoordelijk waren.

Pssst, hier woont de
schrijver zelf....

Het pand op nummer 43 is ontworpen in 1882 in de
neoclassicistische stijl door stadsarchitect Jacques Leijh,
net als het opmerkelijke pand op 43a: de vroegere
Gemeentelijke lagere school voor jongens. Tijdens de
tweede Wereldoorlog werd hier in september 1941 het
Joods Lyceum geïnstalleerd, nadat tijdens de zomervakantie van dat jaar was bepaald dat er op alle
Haarlemse scholen geen les meer mocht worden
gegeven aan Joodse leerlingen. Ruim negentig Joodse
middelbareschoolleerlingen konden hier les volgen.
Toen nog geen jaar later, op 14 juli 1942, de massale
deportaties begonnen, werd dit aantal al snel minder.
Aan het eind van datzelfde jaar waren er nog maar twee
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klassen. In februari 1943 werd de school gesloten. Het
pand stond er in de jaren ‘80 en ‘90 al jarenlang in
vervallen staat bij totdat de gemeente het aan een
grote vastgoedpartij verkocht onder de voorwaarde dat
deze het Rijksmonument weer zou opknappen. De
buitenkant is inmiddels in nagenoeg originele staat
teruggebracht, de binnenkant is ook grondig
gemoderniseerd en het staat momenteel te huur als
bedrijfsruimte. Het timpaan, die mooie driehoek
midden op de gevel, ooit vervaardigd door de
beeldhouwer Abraham Snellaert, is een overblijfsel van
de in 1866 gesloopte Kennemerpoort (uit 1677) aan
het Bolwerk, ter hoogte van de huidige Kennemerbrug.

De woningen vanaf nummer 45 tot en
met 67 stammen uit 1884 en zijn
ontworpen door A. van der Steur jr.
Je ziet hier meer variatie tussen de
verschillende panden. Zo is nummer
45 anderhalf keer zo breed als de
panden tot nummer 41 en heeft het
een souterrain. De nummers 47 en 49
vormen een geheel, zo ook nummer 51
en 53 en nummers 55 en 57.

Op nummer 51 vindt men nog een
plakkaat naast de voordeur met daarop
‘Haarlems Muziek Instituut’. Dit instituut
stond begin vorige eeuw onder de
bezielende leiding van de componist Nico
Hoogerwerf. Een instituut dat destijds
bekend stond om haar ijzeren discipline.
Zijn dochter Frieda Brackman-Hoogerwerf,
nam de school op haar 18e van haar vader
over. Na haar overlijden in 2006 stond er
in de krant een artikel met de titel
‘Haarlem verliest haar pianomoeder’.

Op nummer 59, het pand op de hoek
van de Wilhelminastraat en de
Alexanderstraat was jarenlang een
pension waar onder andere kunstenaar
Anton Heijboer vanaf 1953 heeft
gewoond. In 1956 trouwde hij van
hieruit met zijn tweede vrouw Erna
Postma, de dochter van de pensionhouder, met wie hij tot 1960 zou samenblijven en één dochter kreeg. Hierna
verhuisde hij via Amsterdam naar zijn
laatste woonplaats Den Ilp.

Het laatste blok, vanaf Het hoekpand (Alexanderstraat 10) via Wilhelminastraat nummer 61 tot en
met 67 tot aan het laatste hoekpand, Wilsonsplein
15, bevat ook weer de nodige variatie. In dit
woonblok met herenhuizen, eveneens in de
Eclectisch-Renaissancistische trant, zijn de panden
op nummers 63 en 65 qua ontwerp gelijk, die op
nummer 61 en 67 verschillen weer van elkaar. Het
woonblok werd in 1882 gebouwd naar een ontwerp
van A. van der Steur jr. De hoekwoningen die
nummeren aan de zijstraten, zijn vrijwel spiegelbeeldig aan elkaar.
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HAARLEM’S
FAVOURITE PET
STORE

BEA’S DIERENBOETIEK
Gierstraat 60-62-64
2011 GG Haarlem
Tel 023 532 4802

In 1981 Bea’s Dierenboetiek opened
on the Gierstraat, one of Haarlem’s
most charming shopping streets.

OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
1st Sunday of the month

Visit Bea’s Dierenboetiek for expert
advice and a wide variety of quality
products for your pets.

13.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 17.00
12.00 - 17.00

SPECIAALZAAK
V O O R B E H A N G , V E R F, S T O F F E N
& WOONACCESSOIRES
De Mooiste Muren
Behang & Stoffen
Gierstraat 47
Tel: 0031 23 531 90 08
De Mooiste Muren
Verf & Accessoires
Gierstraat 20
Tel: 0031 23 785 36 17

Maandag gesloten | Dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 18:00
Zaterdag 10:00 - 18:00 | Zondag 12:00 -18:00

DE SPECIALIST IN:
Feestartikelen
Pruiken
Thema decoratie
Kleding verkoop en verhuur
Kinder- volwassenen schmink
Sint&Piet verkoop en verhuur
Kerstkleding & accesoires
Vuurwerk

•
•
•
•
•
•
•
•

LOES HOFHUIS

De binnenstad van Haarlem staat bekend om
zijn Anton Piecksfeer. Dat sprookjesachtige
leven wordt op sommige plekken helaas
wreed verstoord door een volkje dat de
krochten van de onderwereld verlaat.
Niet langer bewegen ze zich als onzichtbare
schimmen tussen vuilnishopen en riolen.
Steeds brutaler laten ze zich overdag zien, op
zoek naar voedsel. En op sommige plekken
verdrijven ze bewoners bijkans uit hun huis.

uitvaartverzorging

UW UITVAART, MIJN ZORG
www.loeshofhuis.nl
06 55797585 - 24/7 bereikbaar

Dit verhaal gaat over twee dappere vrouwen
in strijd tegen een leger bruine ratten.

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

Links: de rookproef in het riool. Rechts: zo’n ontluchtingsgat kun je beter voorzien van een ratwerend roostertje

Een gezellig buurtrestaurant voor lunch
borrel en diner
Open dinsdag tot en met zondag
van 12.00 -22.00 uur
info@restaurantaantplein.nl
Lange Annastraat 56, 2011 XJ Haarlem
023 - 303 68 96

EEN STRIJD TEGEN DE ONDERWERELD

OORLOG “We zijn in oorlog,” zegt Jeanine van der Sanden. “We doen er
alles aan om die ratten weg te krijgen.” Als makelaar weet ze als geen ander hoe belangrijk fijn woongenot is. “Toen ik ooit mijn meterkast opende,
keek een grote rat me recht aan en ík was degene die wegrende. Ik griezelde toen al van die ene rat, nu hoor ik ze knagen aan de houten omtimmering rondom de leidingen in mijn huis. Mijn buurvrouw Marte Leliefeld op
het hoekje van de Korte Lakenstraat heeft nog meer last, daar rennen er
vele tussen de plafonds en spouwmuren.” Marte: “Ik kan regelmatig niet
slapen van het lawaai dat ze maken en overdag moet ik oordopjes indoen
als ik rustig wil lezen. We hebben al veel ratten gevangen. Ik doe niets
anders dan poetsen om mijn huis schoon te houden. We kunnen er niet
achter komen waar de ratten het huis binnen komen. Zo wil je niet wonen.”

	
  

ONTDEK HAARLEM EN OMGEVING OP DE FIETS
Drossestraat 2 (in de kelder van Raaks Halle)
www.biketourshaarlem.com
info@biketourshaarlem.com
023 - 23 40004

DE RATTENVANGERS
VAN HARELEM

ROOKPROEF “Als een rat niet wegrent als-ie je ziet, betekent het datie er thuis is” vertelt Erik van de firma Anticimex. Zijn bedrijf is door de
gemeente Haarlem ingeschakeld om een rookproef te doen. Via Martes
wasmachineafvoer blaast een apparaat grote hoeveelheden rook het riool
in. Zo hoopt hij gaten te ontdekken die ratten gebruiken als toegang. De
rook kringelt buiten door een schoorsteentje omhoog en grote walmen
komen uit de put op straat. “Dit riool is goed op orde, ik zie niks bijzonders,”
constateert Erik, “maar soms zitten er in oude wijken nog oude riolen
met openingen naar huizen. Die staan niet op een tekening en we kunnen er niet bij. Ik hoop dat we hier in de binnenstad ook kunnen starten
met SMART-rattenvallen in de riolen, dat heeft in het Vondelkwartier veel
opgeleverd.”
WAT DOET DE GEMEENTE? Haarlem kent net als veel andere steden
op meer plekken rattenoverlast. In het Vondelkwartier is vorig jaar een
proef gedaan met speciale vallen in de riolen waardoor meer dan 1500
ratten zijn gedood. De klachten namen met 76 procent af, terwijl in
andere wijken een toename was van 25 procent. Erik: “Het kost de
gemeente 200.000 euro per jaar om dat voor heel Haarlem uit te rollen
en ze moeten het dan zeker tot 2026 doorzetten om een einde te maken
aan de rattenplaag.”
Marte: “Het is een mooi plan, maar daarmee zijn de ratten nog niet onder
mijn huis vandaan. De gemeente zei steeds dat hun riool op orde is en
dat ik het in mijn huis zelf moest oplossen.” Jeanine: “Je ziet op straat aan
de verzakkende stoeptegels dat de ratten buiten de riolen gangen graven.
De ratten graven sneller dan Spaarnelanden het kan herstellen.” Marte:
“Doordat Jeanine de wegen bij de gemeente kent is nu de rookproef
gedaan. Jammer genoeg biedt dat geen oplossing.”
ACTIE BETON
“We gaan het niet afwachten,” zegt Jeanine strijdlustig.
“Een aannemer met veel ervaring in het verdrijven van ratten uit huizen
in Amsterdam heeft een plan gemaakt voor Martes huis: ratten vangen,
de kruipruimte helemaal schoonkrabben en alle gaten en kieren in en
rondom kruipruimte en huis ratbestendig afdichten. Ook het gat naar mijn
woning. En daarna wordt de kruipruimte volgestort met beton. Het gaat
aardig wat kosten, maar de huiseigenaar van Marte ziet in dat het hoognodig is.”
UPDATE Inmiddels hebben we vernomen dat er op meer plaatsen in
onze wijk rattenoverlast is. We verwijzen naar de officiële instanties. We
zullen de verdere stappen van de gemeente Haarlem volgen. Marte en
Jeanine laten in een volgend nummer weten of hun actie succesvol was.
Tekst, illustratie en foto’s: Ellen Vestjens
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KUNST & CORONA

De fietsspecialist
die je niet laat lopen

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

Spaarneduin
makelaars

makelaars

De pandemie waart in het rond
de 5-Hoekkunst rust, is gewond
de Gaper stopt gapen
De Roemer gaat slapen
De Wandelaar zit op zijn kont
bij Martin, de kapper
verschijnt plots een rapper
een panfluit gaat spelen
doet droefenis helen
Cajanus danst licht in het rond
de Vijfhoekers komen
zij durven weer dromen
nu niets meer te vrezen
hij komt ons genezen
“Cajanus!” klinkt het uit één mond

Gedempte Raamgracht 14 zwart

Spaarneduin

Voet in De Vijfhoek

Joost Swarte deelt spuiten
-vaccin niet te stuitenmet gratis een stripje
d'as tegen een dipje
en maakt je weer spoedig gezond

Gedempte Raamgracht
14 zwart
www.spaarneduin.nl
www.spaarneduin.nl
023-534.09.49
023-534.09.49

De Route beleven?
dat duurt nog heel even
in straten van vrijheid
en Vijfhoek-gastblijheid
krijgt Kunst echt weer voet aan de grond
12 april 2021

GLAS IN LOOD
Kopiëren & Printen
Posters & Banners

ATELIER SCHMIT

Drukwerk & Textiel

Over Lucy Steen-van der Schuit
Haarlemse Lucy Steen-van der Schuit
(70) is geboren aan de Garenkokerskade
en opgegroeid in de Slachthuisbuurt.
Elk jaar doet ze mee met de
Vijfhoekkunstroute door een gedicht
met tekeningetje in te zenden. Ondanks
dat ze nu al weer jaren in SantpoortNoord woont, voelt ze zich verbonden
met de Vijfhoek door haar bevriende
collega-kunstenaars. Lucy heeft na de
middelbare school een opleiding tot
technisch tekenaar gevolgd. Als senior
AutoCAD-operator werkte ze bij Fluor
en Farnest Engineering in Haarlem. In
de avonduren ging ze naar school om
Engels, Duits, Frans, Spaans en Russisch
te leren. “Ik hou van mensen, en niets is
leuker dan met hen in hun eigen taal te
spreken.”
'Vrienden van het Schrijven' is een
schrijvers- en dichtersvereniging
waarmee ze haar gedichten en verhalen
sinds 2000 deelt. In 2008 is ze cum
laude geslaagd aan de Kunstacademie
Haarlem met tekeningetjes van 8x8cm.
Over het gedicht en de tekening
Het gedicht gaat over de pandemie die
nu op zijn eind lijkt te lopen en over
de bekende Vijfhoekpersoonlijkheden
Cajanus, de Finse 5Hoekreus, en de
begaafde striptekenaar Joost Swarte.
Zij brengen de injectienaalden met het
vaccin tegen Covid-19 naar hun wijk en
bevrijden de mensen daardoor van het
gruwelijke coronavirus zodat men zich
kan verheugen op de nabije, herstelde
vrijheid.
De inspiratie voor het gedicht kwam op
het moment dat Lucy dit voorjaar op de
homepage van de Vijfhoekkunstroute
de treurige afbeelding van een huilend
jongetje zag staan. “Een gedicht,
tekeningetje, linogravure of schilderij
ontstaat bij mij vaak naar aanleiding van
een actuele gebeurtenis of ontmoeting.
Ik wilde de afbeelding van het jongetje,
en de gedachte die het oproept,
veranderen in een houd-moed-beeld.”
Tekst: Mijke Groot

Belettering & Vormgeving

Gedempte Oudegracht 82, Haarlem
haarlem@printerette.nl (voorheen Copycentre)

www.glasinlood.com

Wolstraat 5 Haarlem
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In 1245 vestigde de jonge handelsreiziger
Dancko van Klaerenbeek zich in Haarlem. Bij
zich had hij een draak die hij had meegenomen
uit Transsylvanië. Uiteraard werd er gek
naar gekeken, maar toen de Haarlemmers
gewend raakten aan de draak, werd die
regelmatig ingezet bij gevaar en bedreigingen
van buitenaf. Eén blik op de draak was vaak
al genoeg om mogelijke belegeraars af te
schrikken.
Na het overlijden van Dancko in 1295
verhuisde de draak naar de hoogste toren van
de Grote of St. Bavokerk op de Grote Markt.
Nog zeker honderd jaar verdedigde hij de stad
en was hij van grote waarde bij het bouwen
van de stadsmuren. Echter, langzaamaan
werd hij verwaarloosd. Hij kwam de toren niet
meer uit en na jaren wist zelfs niemand nog of
de draak daadwerkelijk had bestaan. De draak
werd slechts een verhaal.
Totdat tijdens de grote brand in de binnenstad
van 1576 brokstukken van een ontploffing de
toren raakten. Er werd een gat geslagen in de
ruimte waarin de draak nog steeds opgesloten
bleek. Hij spreidde zijn vleugels en vloog uit.
En, omdat hij gewend was te helpen, sloeg
hij alarm. Alleen niemand kende de draak
en zijn vroegere waarde voor de stad meer.
De inwoners schrokken van zijn aanblik,
zagen hem vuurspuwen en dachten meteen
dat hij de brand had veroorzaakt. Hij werd
gevangengenomen en voor straf opgesloten in
het gangenstelsel onder de stad. Alle toegangen
werden met hekken met hangsloten afgesloten
en stadsgidsen kregen instructies om het
bestaan van de draak, en van de gangen, als
'mythevorming' af te doen. Niemand heeft ooit
meer iets van de draak vernomen.
Mythe of waargebeurd?

De draak van Haarlem in de Vijfhoek
Kelders in de Vijfhoek
Laten we beginnen bij het huidige pand van
Koinonia. Dit pand is van 1600. Echter, de
onderliggende kelders met de gewelven, die
nu gebruikt worden als bergruimte, stammen
mogelijk uit de tijd dat hier in de vijftiende en
zestiende eeuw aan de Grote Houtstraat het
Sint Michielsklooster stond. Hoewel het klooster
volledig is afgebroken en de St Jorisdoelen
ervoor in de plaats kwamen, bleven de kelders
gespaard.
Trek je op de kaart vervolgens een lijn van
Koinonia naar het stadhuis op de Grote Markt,
dan kom je onder andere langs wijnkoperij
Okhuysen aan de Gierstraat. Zij hebben onder
de winkel een prachtige kelder die, zo vertellen
zij, gebouwd is ten tijde van de Koude Oorlog.
Want naast de noodzakelijke uitbreiding van de
winkel, diende een ander deel als schuilkelder.
Maar: in deze kelder is ook nog een trap te
vinden die duidelijk ouder is dan de rest. Een
medewerker van Okhuysen vertelt dat deze
waarschijnlijk naar de ingang aan de Breestraat
leidde.
En die lege ruimte onder die trap, is dat
dan misschien een gang geweest? In een
krantenartikel over de bouw van de schuilkelder
is in ieder geval te lezen dat bij het uitgraven
twaalf water- en beerputten zijn gevonden. Het
vermoeden wordt uitgesproken dat er op die
plek een klooster moet hebben gestaan. Ook
werden er tegeltjes en scherven gevonden die
omstreeks 1500 gebruikt werden.
De Haarlemse Beek onder het stadhuis
Wat duidelijk terug te vinden is, zijn de sporen
van de beek die door de binnenstad van
Haarlem liep. Deze beek kwam vanuit de duinen
de stad in bij de Raakspoort en liep via de Raaks
(ook weer in onze wijk!), de Spekstraat en Oude
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Groenmarkt naar het Spaarne. Door de groei
van de stad en de overlast van het water, werd
de beek langzaamaan halverwege de zestiende
eeuw overdekt en later gedempt. De boog van
de tunnel is nog te zien in de kademuur van het
Spaarne als je ter hoogte van de Damstraat aan
de overkant van de rivier staat. Ook is een boog
terug te vinden in de kelder van, jawel: het
stadhuis! Op internet wordt gesuggereerd dat
dit het begin van een tunnel zou kunnen zijn.
Het is lang geleden echter helemaal volgestort
met zand.

Al eeuwen gaan er verhalen rond over een
geheim gangenstelsel onder de Haarlemse
binnenstad. Het intrigerende verhaal van de
draak is er slechts een van. Maar er zijn er
meer, zoals dat over een ondergrondse gang
in de Vijfhoek: van het pand aan de Doelstraat
waarin sociëteit Koinonia zit, naar het stadhuis
op de Grote Markt. Dat zou dan weer kunnen
betekenen dat de Haarlemse draak wellicht
ook onder de Vijfhoek heeft rondgelopen. Of
misschien nog wel loopt….

Wichelroedeloopster
Ook Haarlems Dagblad kent de vele verhalen.
Op zoek naar bewijs hebben journalisten in
1937 (!) een wichelroedeloopster uitgenodigd.
Deze mevrouw Klein Sprokkelhorst had al
eerder steden als Delft en Gouda onderzocht.
En ze vond gangen, meerdere zelfs. Als je het
kaartje met haar bevindingen bestudeert en de
geschiedenisboeken erop naslaat, dan zie je dat
de gangen allemaal naar kerken lopen. Helaas is
alleen de centrumkern toen ‘bewicheld’. Maar
het is een verleidelijk idee om aan te nemen
dat de gangen doorlopen naar de Vijfhoek!
De mysterieuze gang bij
wijnkoperij Okhuysen



Met de wichelroede
was mevrouw Klein
Sprokkelhorst in
staat aardstralen,
maar ook
onderaardse
ruimten te vinden.

ONDERGRONDSE GANGEN

Het Haarlems Dagblad vond indertijd dat de
uitkomsten ‘genoeg aanleiding boden tot
verder onderzoek’. Het is alleen onduidelijk of
dat er ook is geweest.
Uit de overlevering
En dan zijn er nog de persoonlijke verhalen.
Van iemand die iemand kent die een keer in
een gang onder de Grote Markt heeft gelopen.
En van herinneringen van vroeger over kelders
die met elkaar verbonden waren, zodat je niet
over straat naar je buren hoefde te lopen. En
ontdekkingen van kelderingangen die ooit dicht
waren gestort. En iemand met een gat in de
tuin dat ineens onverklaarbaar diep blijkt te
zijn.
Zelfs de bekende Haarlemmer Lennaert Nijgh
is door de kelderverhalen geïnspireerd. In zijn
boek: ‘Haarlem bestaat niet’ uit 1996, staat
het verhaal ‘De geheime stad’. Hij benoemt
het grote hoogteverschil tussen de Raamsingel
en de Vijfhoek en tussen de Grote Kerk en
het stadhuis. Haarlem is gebouwd op een
zandrug waardoor het heel makkelijk is kelders
en gangen onder de bebouwing te graven.
Allemaal zouden ze uitkomen bij de Grote Kerk
‘Om daar naartoe te kunnen vluchten’. Hij sluit
het verhaal af met: ‘Voor de meeste mensen is
de wereld van de geheime gangen afgesloten
en dat is maar goed ook. Maar voor mij staat
de deur nog altijd op een kier. Soms als het
’s nachts heel hard geregend heeft en het is
stil in de stad, dan hoor ik in de buurt van de
putdeksels een geruis.’ De draak?
Bewijzen
Maar goed, echt harde bewijzen voor een
ondergrondse gang van Koinonia naar het
stadhuis zijn er vooralsnog niet. Maar bewijzen
dat ze niét bestaan ook niet!
En als er in de stad Hoorn nog in 2015 een
ondergrondse tunnel gevonden kan worden na hevige regenval werden er ondergrondse
gangen ontdekt van meer dan 500 jaar oud waarom dan niet in Haarlem?
Tekst: Petra Niewenhuis
Foto’s: Thera ter Beek, Krantenviewer
Noord-Hollands Archief
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EXCLUSIEVE INTRODUCTIE

Dé 43” Ambilight 3-zijdig TV met ultiem geluid
van geluidslegende Bowers & Wilkins

UHD TV
43PUS9235/12

WijkraadBULLETIN

€1199

Keizerstraat 9 Haarlem
(023) 531 4740 www.elres.nl
voor service en kwaliteit
Al 80 jaar uw audio-, en witgoedspecialist
Weet waar je het zoeken moet:
Elres, dé winkel met karakter!

VERKEER
Inmiddels zijn diverse maatregelen/borden gewijzigd. Samenvattend:
• In de Zuiderstraat, vanaf de Gedempte Oude Gracht, is het verboden
voor vrachtwagens en bestelbusjes langer dan zeven meter. Ook in de
Sophiastraat, Drapenierstraat en Doelstraat is groot verkeer verboden.
• Omdraaiing van de rijrichting in de Korte Wolstraat, de Nieuwe
Raamstraat en het noordelijke deel van de Gedempte Voldersgracht.
Op deze manier gaan de rijrichtingen van deze straten richting de
Gedempte Raamgracht.
• Twee extra laad- en losplekken komen op de Gedempte Voldersgracht
en het Nieuwe Kerksplein. Hierdoor ontstaat ruimte, waardoor
leveranciers minder vaak op de rijbaan hoeven te laden en lossen.
• Bij alle laad- en losplekken in de Vijfhoek worden venstertijden
toegevoegd. Buiten de venstertijden mogen deze plekken als
parkeerplaats gebruikt worden.
Bij het ter perse gaan van dit nummer hopen we ook meer duidelijkheid
te hebben over de herinrichting van de Barrevoetestraat en Keizerstraat
tot fietsstraat in 2022.

natascha klerks
conﬂictbemiddeling
life coaching

in
verbinding
06-42920825
n.klerks@icloud.com
inloopspreekuur
nieuwe kerksplein 17
dinsdag en donderdag
10.00-14.00 uur

Exclusief bij

Schreuder & Kraan:
Het Bavo mes,
vervaardigd uit origineel hout
v a n d e G r o t e o f S t . B a v o ke r k
(023) 531 39 05
info@schreuder-kraan.com
w w w. s c h r e u d e r - k r a a n . c o m

Botermarkt 17
Haarlem

2011 XL
023-5325267

MEER WIJKNIEUWS ELDERS!
We houden je op onze website en
via onze digitale nieuwsbrief
(> 1000 abonnees) op de hoogte
van alle zaken die we hier
aanstippen. Op de homepage van
onze website (zie QR hierna) kun
je je abonneren op ieder nieuw
bericht op de website en op onze
digitale nieuwsbrief.

HOTEL PITSTOP DICHT
Helaas heeft Hotel Pitstop aan de
Wilhelminastraat zijn deuren moeten
sluiten. Het bood huisvesting aan
twaalf gasten met perspectief op
sociale participatie en arbeidsreintegratie. Door een lekkend riool in
de keuken is Pitstop acuut gesloten.
De dagopvang is nu in buurtcentrum
De Schakel. Voor de vaste gasten is
gelukkig ook een alternatief gevonden.

VAN DE WIJKRAAD

OOK DE BUS MOET LANGZAMER!
Al in 2008 werd ons een maximum van 30 km op de Gedempte Oude
Gracht voorgespiegeld. Fietsers en voetgangers zijn hier met stip de
belangrijkste verkeersdeelnemers. Maar terwijl in het algemeen de
snelheid terug moet naar 30 km, blijft de gemeente de mogelijkheid van
50 km openhouden voor de bus. In vergelijkbare gemeenten rijdt het OV
al 30 km zonder noemenswaardige vertraging. Er zijn in de praktijk veel
meer factoren van invloed in de bebouwde kom: gedrag van de andere
weggebruikers, stoplichten, bochten. De actiegroep Buskruit en enkele
wijkraden, waaronder de onze, hebben een onafhankelijk onderzoek
laten doen door bureau Bonotraffics.

WIFI-TRACKING
Ondernemers en de gemeente hebben belang bij informatie over bezoekersdrukte en -stromen. Enkele trackers volgden sinds 2014 personen op basis van
het Wifi-signaal van de telefoon. Maar je mag niet zomaar individuen volgen,
tenzij bijvoorbeeld de veiligheid in het geding is. We maakten bezwaar tegen
uitbreiding en meldden dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Nadat we
informatie kregen dat er vanaf werd gezien, hebben wij deze melding weer
ingetrokken. In Haarlem zijn nu elf ‘telcamera’s’ geplaatst. Deze tellen anoniem
voorbijgangers en slaan geen beelden of andere persoonlijke gegevens op.
Oude trackers zien we niet meer.
NUTTIGE NUMMERS
Politie, Brandweer, Ambulance
Geen spoed 
Wijkagent 

Nood 112
0900-8844

mustafa.karademir@politie.nl

Dierenambulance

524 68 99

Handhaving 	

511 49 50

Overlast Coffeeshop The Lounge  576 58 95

www.CafedeRoemer.nl

Adres: Nieuwe Kerksplein 17
info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
Wijkraadsleden: Annette Schild,
Jan Geerts, Jenne Olijve
Aspirantleden: Bob Crezee,
Maarten Kleinman

KORT NIEUWS
• E r mag geen versterkte muziek
meer worden gemaakt vanaf het
water.
• F ietskoeriers mogen niet door het
voetgangersgebied rijden. Er is
voor hen een kaartje van veilige
fietsroutes.
• R aaks III is inmiddels wind- en
waterdicht.
• P er 1 januari 2022 en in de jaren
daarna worden de regels voor
vervuilende voertuigen in en rond
het centrum aangescherpt met
een milieuzone.

• De wijkraad was vertegenwoordigd
in overleggen over afvalscheiden,
overlast/handhaving, evenementen
en mobiliteit.
• Niet alle hondenbezitters ruimen
poep op. Op de Oranjekade en de
Raamsingel willen mensen graag
in het zonnetje zitten in het gras.
Hondenbezitters: ruim de poep op.
• In de Nieuwe Raamstraat is/was er
last van ratten. Meld last van ratten
bij de gemeente. Zie ook pagina 13.
• De bibliotheek aan het Doelenplein
is weer open. En de terrasjes! De
wijk komt weer tot leven.

Overlast opvang Wilhelminastr. 206 20 20
www.haarlem.nl/opvang-dak-en-thuislozen
Stadsreiniging/Spaarnelanden

751 72 00

Gem. Haarlem: www.haarlem.nl

14023

Meldingen afval, vernielingen, enz.
www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraagstellen of de app BuitenBeter
Vrijwilligerscentrale
www.vwc-haarlem.nl

531 48 62

buuv - marktplaats vrijwilligerswerk
www.buuv.nu

551 78 45

Sociaal Wijkteam
sociaalwijkteamhaarlem.nl

023 5430997

Coördinator burennetwerk:
Annette Schild: 

06 37405668

Uitgebreide informatie over deze en andere projecten staat op www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
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WIE WEET WAAR

Win twee

kaartjes!

Weet jij waar deze foto is genomen? Mail je antwoord met je naam,
adres en mailadres voor 15 juli naar redactie.binnenblad@gmail.com
Uit de goede inzendingen trekken we de winnaar van twee kaartjes
voor een film naar keuze bij Pathé Haarlem in de Raaks. De uitslag
staat in het volgende Binnenblad.

De
‘muralisten’
van
Haarlem
De Haarlemse kunstenaar Piet Zwaanswijk
heeft in de fietsenstalling aan het
Doelenplein een fantastische historische
wandschildering gemaakt. In opdracht van
Haarlem Fietsstad portretteerde hij de
makers van de muurschildering op de
gevel, gebruikmakend van een foto van de
‘making off’ in 1985.

W i e W e e t Wa a r ?
In ons jubileumnummer heette deze rubriek voor één keer
WaarWasDit. Het was een foto (van voor 2004) van de ‘foeilelijke’
parkeergarage (gesloopt in 2006), gezien vanaf de Raaks. Het
straatnaambordje zat op de gevel van Gereformeerde kerk De
Hoeksteen, die op de hoek van de Jacobsstraat en de Raaks stond,
en die al in 2004 werd gesloopt.
Sterre Scholte was de enige die het zich nog goed kon herinneren
en zij is dan ook de winnares van de jubileumprijsvraag.
Gefeliciteerd Sterre! Jij ontvangt van Pathé twee vrijkaartjes voor
een mooie film naar keuze.

BIJ DE COVER
Eindelijk mochten we weer naar ons favoriete terras. En het leek wel of de
hele wijk uitgelopen was op die eerste zonnige dag in mei. Van Botermarkt
tot Van Gunsteren en van Hortusplein tot ’t Kantoor was elk tafeltje bezet.
Onze fotograaf Thera ter Beek trof dit vrolijke gezelschap aan op het terras
op het Vijfhoekpleintje.
Colofon.
Een aantal buurtbewoners begon het Binnenblad in 1988. Dankzij onze adverteerders krijgen bewoners
van de Vijfhoek, Raaks en Doelen het blad zes keer per jaar gratis thuisbezorgd. De oplage is 1765. Adverteerders krijgen ruimte in de rubriek Ondernemer in beeld.
Kopij: Heeft u een idee voor een nieuw artikel, dan kunt u altijd mailen naar: redactie.binnenblad@gmail.com
Daar zijn ook uw brief of foto welkom. De redactie kan gemotiveerd besluiten uw bijdrage niet, of in
aangepaste vorm op te nemen. Houd er rekening mee dat we de inhoud van het blad ruim twee maanden
voor verschijning bepalen. Wilt u adverteren, neem dan contact op met onze bladcoördinator Jan Hoving
(06 - 1001 4343).
Redactie: Inge Crul, Ellen Vestjens, Hans Smit, Jan Hoving, Daniella Konopasek, Klaas van Noortwijk, Petra
Niewenhuis en Mijke Groot. Fotografie: Thera ter Beek. Vormgeving: Jan Vesters. Coördinatie Bezorging:
Liesbeth Uilenreef (06 - 4150 7127) en Janny Barger-Vaerewijck (06 - 5777 4206). Bezorgers: Bart
Tangerman, Liesbeth Uilenreef, Stella van Maris, Els Clement, Jan Schmid, Monique Rooijmans, Thea Kelting,
Pacifica Hoogeland en Max Bos, Bieneke Glijn, Katinka van Mourik, Ralf Koppeschaar, Piet Klompmaker,
Margriet Bokeloh, Ton Barger, Ron Tierle en Dieuwke Rijpma. Drukwerk: Printerette Haarlem.
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Achter de gevel is dus meer te zien en te
lezen over deze Haarlemse kunstenaars,
die hun werk opdroegen aan Amnesty
International. Ze waren geïnspireerd door
het geëngageerde werk van de
‘muralisten’ in Latijns-Amerika en zijn nu
geschilderd door de al evenzeer
geëngageerde Zwaanswijk.
Jammer dat dit binnengebeuren slechts
voorbehouden is aan degenen die hier
hun fiets stallen. Misschien kunnen de
muren even geslecht worden tijdens de
Vijfhoekkunstroute 2022 of tijdens de
Kunstlijn?
Op de foto van links naar rechts: Yvonne
de Jong, Ronald Ruseler, de Chileen Gaby,
Jan Willem Post en Erik Prins.
Meer over de muurschildering in het
Binnenblad van oktober 2020 (op de site
van wijkraadvijfhoek-haarlem >
binnenblad).

