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MET IN DIT NUMMER O.A.

Met minibiebjes maxi-leesplezier
Gevangen in vloeiende poëzie
De man achter een gevelsteen
.........

#207

IN DIT NUMMER

BIJ DE COVER
Ik denk dat Thera (onze huisfotograaf) geïnspireerd was door de
potjesmarkt. Want zij verraste ons
met een hele serie prachtige foto’s
met bloemen. Een daarvan hebben
we gekozen voor de cover van dit
nummer.

MET MINIBIEBJES
MAXI-LEESPLEZIER

SPECIAALZAAK
V O O R B E H A N G , V E R F, S T O F F E N
& WOONACCESSOIRES

6

INVALIDE

5

IT’S PINSA NO PIZZA

Het fenomeen minibiebjes
is de laatste jaren, zeker
sinds de coronaperiode,
echt ontploft. Ze schieten als
paddenstoelen uit de grond.
Op minibiebjeswandeling
met Elly Stroo Cloeck door
de wijk ontmoeten we
enkele initiatiefnemers.

Zo kom je nog eens wat te weten. Pizza
kennen we allemaal, maar Marco en
Rachel Luisini van ItalCasa leggen ons
haarfijn het verschil uit met een pinsa.

ZIJN VERZET TEGEN
DE SPANJAARDEN
BEGON IN DE DOELEN
MAAR EINDIGDE
OP HET SCHAVOT
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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
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GEVANGEN IN
VLOEIENDE POËZIE

Fluid Poetry is een van
de vele projecten van
zelfbenoemd ‘fluid poëet’
en Vijfhoeker Maarten van
der Burg. Als cadeau voor
de buurt organiseerde hij
een voorstelling op de hoek
Doelstraat - Lange Annastraat.

Gedempte Raamgracht 14 zwart

Spaarneduin

Spaarneduin
makelaars

makelaars

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

KLEIN FRANKRIJK IN DE VIJFHOEK
hartige galettes & zoete crêpes
ontbijt & lunch
specialiteiten uit bretagne & normandië
kookworkshops & private dining

16

L.A. SPRINGER, DE MAN ACHTER
DE GEVELSTEEN

Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem
korte houtstraat 4
2011 zp haarlem
www.tibisou.nl

Soms zijn het kleine, verborgen plekken in
de wijk die je nieuwsgierigheid prikkelen.
Zoals die gevelsteen op het pand Alexanderstraat 16. Aan de hand van de huidige
bewoners, de familie Martens, gaan we op
bezoek in het verleden.

13
15
20
KOMT ER WEER
LEVEN IN DE
VOORMALIGE
V&D?

WIJK
WETENS
WAARDIGHEDEN

IVOREN
MAAN: EEN
NIEUW
BOEK VAN
ARIENNE

Vorige week bezocht ik mijn vriend Harrie.
Die woont in Amsterdam, dus het gesprek
gaat dan al snel over onbetaalbare
parkeertarieven. ‘Ze hebben hier geen
parkeerbeleid, maar een ontmoedigingsbeleid’, zegt Harrie altijd, waarna een
litanie volgt over allerlei bestuurlijk
onvermogen. Om hem voor te zijn zei ik:
“Nou, in Haarlem zijn de boetes ook niet
mis. Laatst kwamen we ’s avond rond
negen uur thuis na familiebezoek buiten
de stad. Normaal is er op dit tijdstip al
moeilijk een parkeerplek te vinden, maar
als er in de schouwburg een voorstelling
is dan wordt het hopeloos. Toch maar
geprobeerd. Vanaf de Wilhelminastraat
het Wilsonsplein op en bij de Gedempte
Raamgracht linksaf om bij de Doelstraat
weer rechtsaf …”
“Ja, ja,” knikte Harrie ongeduldig. Hij kent
onze buurt natuurlijk niet zo goed als wij,
dus zei het hem niet zoveel.
“Nou, om kort te gaan, ik betaal 205 euro
per jaar voor een parkeervignet, maar in de
hele buurt was geen plek te vinden.
Uiteindelijk vond ik er eentje in de
Koninginnebuurt. Moest ik de auto wel de
volgende dag voor negen uur ophalen,
maar oké.”
“En die boete?”
“Wist ik veel dat het daar tot 23 uur betaald
parkeren is. Dikke boete op de mat.”
“Kom eens mee,” zei Harrie en hij troonde
mij mee naar het raam. “Zie je die rooie
daar? Onlangs aangeschaft.”
Op de stoep voor zijn huis stond zo’n
ellendig Cantaatje, waarmee ze je zelfs
op het fietspad van de sokken rijden.
“Zie daar de oplossing,” zei Harrie. “De
Brommobiel. Wat een uitvinding. Overal
gratis parkeren.”
“Je bent toch niet invalide?”
“Iedereen mag er in rijden, prachtig toch.”
“En op vakanties?”, wilde ik weten.
“O, mijn auto, die staat gratis in Abcoude.
En als ik hem nodig heb, tuf ik erheen.”
Had Harrie toch weer het laatste woord.

Binnenvetter
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ONDERNEMER IN BEELD

•

•

voor renovatie van :
dakpannen en leiendaken

timmer - en herstelwerkzaamheden

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

ItalCasa

“Binnen zonder
kloppen”
Gierstraat 78
2011 GG Haarlem
(023) 532 4600
info@tkantoor.nl
www.tkantoor.nl
S I ND S 1969
NEN 3140 keuringen, reparaties, storingen
en kleine verbouwingen

CONTA CT
023 - 5317802
06 - 20422019

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

HAARLEM’S
FAVOURITE PET
STORE

BEA’S
DIERENBOETIEK

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

Gierstraat 60-62-64
2011 GG Haarlem
Tel 023 532 4802
OPENING HOURS
Monday
13.00 - 17.00
Tuesday to Saturday
09.00 - 17.00

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

De fietsspecialist
die je niet laat lopen

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

Restaurant In ’t Goede Uur
Korte Houtstraat 1. Tel 023 – 5311174
Openingstijden: dinsdag tot en met zondag
van 17:00 tot 0:00 uur

Bijna vier maanden geleden opende ItalCasa
de deuren op de Grote Houtstraat 148. Een
zaak die bekendstaat om de heerlijke Pinsa
Romana en andere Italiaanse lekkernijen.

Gepassioneerd vertellen eigenaren Marco en Rachel Luisini over het idee om
een gezondere variant op de welbekende pizza aan te bieden, het heerlijke
glutenvrije assortiment en hoe hun droom werkelijkheid is geworden.
Tinder
Marco Luisini (55) leerde Rachel Luisini (58) zeven jaar geleden op Tinder
kennen. Recentelijk zijn ze stiekem getrouwd voor de wet en binnenkort
gaan ze feestelijk en ceremonieel trouwen. Rachel is geboren en getogen in
Haarlem, is na haar achtste verjaardag naar Hilversum verhuisd en werkte
in de horeca. Marco is geboren op de Schotersingel, heeft het grootste
gedeelte van zijn leven in Haarlem-Noord gewoond en was voorheen Tactical
planner op Schiphol. Nadat het stel elkaar leerde kennen zijn ze samen in
Velserbroek gaan wonen.
Foodtruck
Met een Italiaanse vader en Nederlandse moeder is Marco tweetalig opgevoed. Door de vele bezoekjes aan zijn nonno en nonna is de Italiaanse
keuken hem met de paplepel ingegoten. Nu, zoveel jaren later, bleef bij hem
het onbedwingbare gevoel dat hij daar iets mee moest, maar nooit gedaan
had. Tot mei 2019, toen zijn oudste dochter hem aanspoorde een pizzaiolo
cursus te volgen. Door de cursusleiders kwam hij in aanraking met de basisprincipes van de Pinsa Romana en viel inenen het kwartje: dit wilde hij gaan
doen.
Toen er bij Schiphol door corona ook nog eens 450 man uit moest, heeft
Marco gebruik gemaakt van de plaatsmaakregeling. Dit gaf hem de kans
om samen met zijn vrouw echt het roer om te gooien en een foodtruck
in Velserbroek te beginnen. Begin 2022 viel hun oog op een pandje aan
de Grote Houtstraat dat te huur werd aangeboden, 8 februari startte de verbouwing en 9 maart 2022 was ItalCasa een feit.

Pinsa Romana
Minder vet, minder calorieën, beter verteerbaar, luchtig en krokant: kortom de Pinsa. Vrijwel
iedereen is bekend met de Pizza Napoletana en
je zou denken dat de Pinsa Romana hier dan een
tegenhanger van is. Maar niets is minder waar.
De Pinsa Romana, begin deze eeuw door Corrado
di Marco uitgevonden, is een op zichzelf staand
product en verschilt qua samenstelling volledig
van de Pizza Napoletana.
Het Pinsa-deeg bevat naast tarwebloem ook
sojabloem en rijstebloem waardoor een heerlijk
aromatisch deeg ontstaat. Door het deeg 72 uur
te laten rijzen en rijpen ontstaat een fermentatieproces waarmee aroma’s, smaak en verteerbaarheid enorm verbeteren. Pinsa Romana is dus
niet alleen lekkerder en gezonder, het bevat veel
minder zout, vet en koolhydraten.

IT’S PINSA
NO PIZZA
Assortiment
ItalCasa heeft een winkelgedeelte waar u heerlijke Italiaanse bieren, wijnen, frisdranken en
vleeswaren kunt kopen, maar ook zoetigheden
als de Napolitaanse cannoli van de chocolatier. Marco en Rachel kunnen degenen die hun
lekkernij liever ter plaatse willen nuttigen, behalve
met de Pinsa Romana ook verwennen met de
schiacciata romana (Romeinse broodjes). Dit zijn
licht verteerbare zuurdesembroodjes, geïmporteerd uit Italië en veelal belegd met mozzarella,
tomaat, truffel salami of een Italiaanse Diavola
(gehaktbal).
Glutenvrij
ItalCasa verkoopt ook veel glutenvrije producten
als ice thee (EstaThe), Peroni, pasta en kikkererwtenmeel. Omdat de producten rechtstreeks
uit Italië worden geïmporteerd zijn ook veel
vleeswaren als salami glutenvrij. Sinds kort wordt
ook de Pinsa glutenvrij aangeboden. Hierdoor
kunnen ook diegenen die glutenintolerant zijn
genieten van een Pinsa Romana. Deze Pinsa’s
worden uit voorzorg niet in de winkel afgebakken,
maar kunt u ingevroren mee naar huis nemen.
Aanbieding
ItalCasa trakteert onze lezers! Op vertoon van
het Binnenblad krijgt u bij aankoop van één
Pinsa Romana twee gratis cannoli. Kom snel
langs, want de actie loopt tot en met 31 juli
2022. Op de website kunt u het gehele assortiment bekijken: www.ital-casa.nl
Tekst: Mijke Groot
Foto’s: Thera ter Beek
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RUILEN – GEVEN – NEMEN

Met minibiebjes
maxi-leesplezier

5BO EK

Je ziet ze steeds mee
van die kleine kastjer in de wijken:
minibiebjes. ‘Mag ik s met boeken,
kijken?’, vroeg ik me daar zomaar in
En sterker nog: je m af. Ja, dat mag.
boek uit meenemen. ag er zelfs een
boek ín zetten, zoda Of er juist een
kan lezen. Op minib t een ander het
door de wijk ontmoiebjeswandeling
eten we enkele
initiatiefnemers.
eb“Haarlem telt nu zo’n 160 mini-bi
Elly
r
nste
jes”, vertelt minibiebke
is
Stroo Cloeck (61). “Minibiebjes
het
ik
at
een hobby geworden omd
en
leuk vind om elke dag te lopen
en.
gev
te
l
mijn wandelingen een doe
r
Ik loop alle straten van Haarlem doo
laat
ik
en
om minibiebjes te vinden
ik
overal een boek achter. Soms zie
en
n
ome
dat mijn boek is meegen
l
later weer terugkomt. Dat is hee
zie,
k
boe
leuk. Als ik een interessant
het
neem ik het mee en zet het na
bibie
min
er
lezen daar of in een and
pro
85
er
je terug. Ik heb nu ongeve
ten
stra
se
cent van de 1655 Haarlem
gehad. Het fenomeen minibiebjes
de
is de laatste jaren, zeker sinds
Ze
.
loft
corona-periode, echt ontp
de
uit
len
schieten als paddenstoe
grond.” Elly schrijft er ook over: “Op
t
de Facebookpagina ‘Je bent pas ech
dag
de
om
Haarlemmer als…’ post ik
rover een minibiebje dat ik in Haa
lem tegenkom.”

Tekst: Ellen Vestjens
Foto’s: Thera ter Beek
en Ellen Vestjens

Elly neemt me mee op een minibiebjes wandeling door onze wijk. De
eerste stop is bij het minibiebje in
de Lange Raamstraat 27, 5BOEK geheten. Elly: “Ik kijk altijd of er voor
mij wat bij is.” Ze trekt er een boek
uit. Onderop is een groot kruis gezet.
“Dat is om te zorgen dat mensen boeken
niet meenemen om te verkopen. Het
kan ook een tekstje zijn of een sticker. Minibiebjes hebben geen winstoogmerk.”

Tania en Wouter, minibie
bje
'de 5hoek', Wolstraat 14

Eigenaar Theo Molenaar (65) en ook
de andere minibieb-eigenaars die we
spreken zetten echter zelf geen kruisen
of andere markeringen op boeken in
hun minibieb. Theo: “Dat boek komt
vast uit een ander biebje. Markeren
vind ik niet nodig, er gebeuren geen
rare dingen. En er is gelukkig geen
vandalisme.”
Theo is zijn 5BOEK vorig jaar zomer
begonnen: “Ik haal al jaren zelf boeken
uit allerlei minibiebs. Toen ik kleiner
ging wonen hield ik na het inrichten
nogal wat boeken over en dacht: daar
kan ik een ander blij mee maken.
Hier heb ik ook een mooie muur om
een biebje op te hangen. Ik heb het
kastje zelf gemaakt, het is vijfhoekig
naar voorbeeld van het logo van de
Vijfhoek. Het loopt heel goed. Mensen
komen boeken halen en brengen.
Soms tassen vol. Dat moet ik dan modereren. Te vol is niet goed. En drie
keer hetzelfde boek ook niet. Ik hoef
er zelf niets meer in te zetten. Ik heb
eerste keus bij het lezen, daarna zet
ik het terug.”

iKijk voor meer informatie over min
biebs op www.minibieb.nl

Elly Stroo Cloeck bij minibieb 5BOE
Lange Raamstraat 27
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BOEKENHUISJE

K,

MI NI BI EB DE 5H OE K

Sharing is caring bij mi
nibieb de
5hoek. Om de hoek tre
ffen we op
Wolstraat 14 het tweede
minibiebje.
Op het helderblauwe kas
tje prijkt de
naam: ‘Minibieb de 5hoek
’.
Tania Versteeg (29) vertel
t bevlogen
wat haar drijft: “Ik ben
mijn minibiebje in het begin van de
coronatijd
begonnen met mijn vriend
Wouter. Ik
ben echt een lezer. Toen
ik hier twee
jaar geleden ging samenw
onen met
Wouter dacht ik: ‘Als ik
met al mijn
boeken weer een boekenw
and maak,
verstoffen die boeken ma
ar’. Het is
zonde om de boeken ma
ar één keer
te lezen. Ik ben hulpverlene
r, werkte
veel met vluchtelingen en
het is geven
en nemen. Je kunt liefde en
ook boeken
maar beter delen. Dus
dat ben ik
gaan doen.
Een goede vriend heeft het
kastje gemaakt. RUILEN, GEVEN, NE
MEN staat
er op. Ik heb er een gas
tenboekje
ingelegd. Mensen schrijv
en er hun
opmerking of verhaaltje in.
Er komen
mensen uit de buurt, ma
ar ook veel
van buiten, wandelaars
of toeristen
uit binnen- en buitenland.
In het begin
stonden alleen mijn bo
eken erin,
maar inmiddels wordt het
kastje van
alle kanten gevuld met alle
rlei boeken.
Ik zet er nog wel eens een
boek in
over een onderwerp dat
me aan het
hart ligt, cultuur of racism
e.
Ik vind het mooi als me
nsen open
staan voor een thema dat
nog onbekend voor ze is. Een boek
dat ze nooit
zouden kopen, pakken ze
hier eerder.
Dat kan zó’n cadeautje zijn
. Ik vind
het ook leuk als er kinder
boeken in
staan, af en toe een Donal
d Duckje;
kinderen en volwassenen
zijn er gek
op. Ieder pakt het boek dat
-ie wil. Er
zit altijd een snoer lichtje
s om het
kastje heen. In de winter
is er ook ín
het kastje een lichtje, zod
at de boeken ook in het donker te
zien zijn.”

Last but not least komen we bij het
oudste minibiebje in onze wijk. Elly
ziet in dit minibiebje aan de Korte
Houtstraat 24 een vogelvoederhuisje.
Eigenaren Thea Kreuk (60) en Wilfred
Kelting (64) noemen dit open biebje
hun boekenhuisje.
Thea: “Ons boekenhuisje staat er
ongeveer vier jaar. We hadden veel
boeken en ik vind het goed en leuk
als mensen lezen. Boeken ruilen
geeft iets gemeenschappelijks. We
zijn natuurliefhebbers en hebben het
huisje zelf gemaakt van hout uit de
tuin van ons Belgische zomerhuisje.
Zo komen die twee werelden samen.”
Wilfred: “Het huisje wordt gevuld
door iedereen, ongelofelijk hoe hard
dat gaat. Een mevrouw uit Hoofddorp
komt bijna elke week om boeken te
brengen. Als het te vol wordt zetten
we boeken even weg. We lezen er
ook zelf veel. Ik ben verrast over het
succes en de blije reacties van mensen
over ons biebje.” Thea eindigt trots:
“Ons boekenhuisje is zelfs op televisie
geweest: een paar jaar terug interviewde de Japanse tv me over ons
boekenhuisje toen ze hier in de wijk
een reisreportage maakten.”
Misschien zijn er meer minibiebs in de
wijk. We zoeken al wandelend verder.

Thea en Wilfred, Boekenhuisje,
Korte Houtstraat 24
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450 JAAR NA HET BELEG VAN HAARLEM

H

et is woensdag 3 december 1572 als de grote
zaal van de Oude Kloveniersdoelen aan
de Gasthuisstraat tot in alle uithoeken is gevuld met
Haarlemmers van velerlei slag: schutters van alle acht
vaandels, stadsbestuurders en andere hoogwaardigheidsbekleders, maar ook gewone poorters, ambachtslieden
en andere leden van de vele gilden. De spanning is om te
snijden. Er moet een keus gemaakt worden die zal beslissen
over leven of dood. De vraag die op tafel ligt: moeten de
stadspoorten worden opengezet of niet?

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

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

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

Het verzet tegen de
spanjaarden begon
in De Doelen

Openingstijden:
woensdag t/m zaterdag
10.00 - 18.00 uur
en zondag 12.00 - 18.00 uur
Telefoon: 06 1232 0828

van maandag t/m zaterdag

HALKADE 25 IJMUIDEN
ook op zondag

Voor informatie en bestellingen
Haarlem: 023 5322 833
IJmuiden: 0255 515100
mail: info@dedolfijn-br.nl

Een groot aantal Geuzen heeft zich namelijk, om Haarlem
bij te staan, samen met huurlingen uit Schotland, Duitsland
en Wallonië voor de poorten van de stad verzameld. Als
men hen binnenlaat, is dat een oorlogsverklaring aan
de Spanjaarden en zal de stad zeker belegerd worden.
Weliswaar een gevaarlijke optie, maar door verzet te bieden,
te hopen dat de stadsmuren het zullen houden en dat de
bevoorrading van de stad via het Haarlemmermeer niet zal
worden afgesneden - en te bidden dat er hulp zal komen
van Oranjegezinde troepen - is er misschien wel een kans te
overleven.
Men komt er niet uit en de gemoederen lopen hoog op. Dan
neemt Wigbold Ripperda - door Willem van Oranje benoemd
tot gouverneur van de stad - het woord. In een gloedvol
betoog roept hij op de opstand te steunen. Hij sluit af met:
‘Vecht liever tot uw uiterste snick adems, ja tot den laatsten
droppel uwes bloed voor de vrijheid van uw stadt, als u te
werpen in de Spaansche slavernij en moedwil.’
De rest van de geschiedenis is bekend. Die dag viel in de
Oude Kloveniersdoelen het besluit de stadspoorten te
openen voor de Geuzen en hun metgezellen. Vervolgens
gingen alle poorten opnieuw in het slot en begon niet lang
daarna het beleg.

Grote Houtstraat 148

BOTERMARKT HAARLEM

Haarlem staat voor een schier onmogelijke keuze die derde
december. Tienduizend soldaten van het Spaanse leger
zijn in aantocht en de verhalen van de moordpartijen die
zijn aangericht in steden die zich nota bene al hebben
overgegeven zijn hen al vooruitgesneld. Toch overgeven en
hopen op clementie? Misschien kan Haarlem zich daarbij
beroepen op de neutraliteit die de stad zo lang heeft
gepropageerd? Of toch nog een paar dagen wachten op de
terugkeer van de drie burgemeesters die naar Amsterdam
zijn gegaan in een poging om tijd te winnen? Of… de grote
groep vechtersbazen die buiten de stadspoorten staat
binnenlaten?

Precies vijf maanden eerder, op 3 juli van dat jaar, had
Haarlem aarzelend de zijde gekozen van Willem van Oranje.
Liever hield de stad zich afzijdig, want dat was beter voor
de handel. Maar omdat op 1 april het Zeeuwse Den Briel
door de Watergeuzen zonder noemenswaardige tegenstand
op de Spanjaarden was veroverd, leek het tij te keren. De
reactie van de Spaanse koning bleek echter gruwelijk. In
zijn opdracht bracht hertog Alva een groot leger bestaande
uit Spanjaarden en huurlingen uit Duitsland, Vlaanderen en
Wallonië op de been. Hij wilde met regelrechte terreur de
orde - en het geloof in de katholieke kerk - herstellen. Vanuit
Vlaanderen ging het Spaanse leger met een flinke omweg
op weg naar de opstandige provincie Holland. Onderweg
werd de bevolking van de Oranjegezinde steden Mechelen,
Zutphen en Naarden grotendeels uitgemoord. Dit zou het
verzet van de steden in Holland wel breken was de gedachte.
En omdat Amsterdam op dat moment nog aan de Spaanse
kant stond, was Haarlem van die Hollandse steden het eerst
aan de beurt.

Ripperda heeft zijn heldenmoed ook zelf met de dood
moeten bekopen. Toen Haarlem zich zeven maanden later,
op 13 juli 1573, had overgegeven, werd hij als eerste
onthoofd. Omdat de stad bereid was 240.000 gulden te
betalen werd de bevolking gespaard, maar 1700 Geuzen,
schutters, dominees en huurlingen werden omgebracht
voordat het leger verder trok naar Alkmaar. En toen dat
beleg mislukt was naar Leiden, dat zich wist te ontzetten.
Toch zou het daarna nog meer dan zeventig jaar duren
voordat de onafhankelijkheid van de republiek een feit was.
Tekst: Hans Smit

Haarlem (1572-1573)
De stad belegerd en verdedigd
In Museum Haarlem worden in de tentoonstelling over het
Beleg van Haarlem niet alleen de Haarlemse heldendaden
belicht, maar wordt ook de Spaanse kant van het verhaal
verteld. De tentoonstelling - ontworpen door ‘onze’ Binnenblad-vormgever Jan Vesters - is te zien tot 12 september.
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MAARTEN VAN DER BURG – FLUID POETRY

Melancholie en liefde gevangen
in vloeiende poëzie
Fluid Poetry is een van de vele projecten
van zelfbenoemd ‘fluid poëet’ en Vijfhoeker Maarten van der Burg.
“Het was mijn cadeau aan de buurt en
ideaal voor flaneurs tijdens de avondwandeling. Er mocht heel veel niet. Maar
ik dacht: ‘een boxje buiten plaatsen heeft
niemand verboden, net als het projecteren van beelden op een muur’. Ik kon
er tevens mooi experimenteren met wat
er in mijn hoofd broeide sinds een van
de vele museumbezoeken met een
bijzonder goede vriend van mij.
We vullen elkaar prachtig aan. Hij weet
heel veel van de techniek van de schilderkunst, ik ken de verhalen. Samen kunnen
we urenlang doorbrengen, zo ook bij een
schilderij van Lourens Alma Tadema.
Mijn vriend constateerde: ‘Hij begint met
zwart’. Dat zinnetje resoneerde bij mij.
Het is een techniek uit de renaissance:
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Daarnaast wilde ik heel graag weer de
ambachtelijke kant op met het maken en
bewerken van video’s. In alles word ik
gedreven door melancholie en liefde, en
ik heb een diepe passie voor emotie en
literatuur. De durf om echt aan de slag te
gaan werd ontketend door een intense
liefde die ik beleefde.

eerst een doek zwart schilderen en
daarna kleur toevoegen. Ineens realiseerde ik me dat dat lijkt op de montage
van video; het geeft gelaagdheid. Het is
niet direct zichtbaar, maar het zorgt voor
diepgang. En beide kennen een frame;
alles wat je binnen het frame ziet,
verwijst naar iets buiten het frame. Het
begon te broeien in mijn creatieve brein
en ik ontdekte dat ik film wil maken als
een sonate. In plaats van een gemiddelde
video die je één keer ziet en dan zegt ‘die
ken ik al’, moet je het nog een keer willen
bekijken en nog keer en dan steeds weer
nieuwe dingen zien. Ik wil ontdekken:
zichtbaar maken, laten zien.

En toen kwam de vraag of ik iets wilde
doen in de Kunstlijn 2020. Ik dacht
meteen aan visuele poëzie. Helaas ging
het door corona niet door, maar ik
maakte een online voorstelling in een
digitale kunstlijn, die 900 bezoekers trok.
De basis van Fluid Poetry stond.

En ineens kwam er van alles samen.
Allereerst wilde ik meer vrij werken. Als
neerlandicus heb ik jarenlang in het
onderwijs gezeten, ik gaf als een van de
eersten Nederlandse les aan buitenlandse kinderen. Ik maakte onder andere
films als onderdeel van hun ‘taalwerving’.

Daarna ontstond mijn idee van dat
cadeau voor de buurt. Dus organiseerde
ik die voorstelling op de hoek Doelstraat
- Lange Annastraat. De reacties waren
prachtig. Mensen die voorbijliepen
waren verrast. Daarna heb ik nog een
kerstvoorstelling gedaan op dezelfde plek

maar dan nog wat uitgebreider, met
gedichten van een dichteres, een tattoo
artist en een fotograaf. De afbeeldingen
en het geluid kwamen van mij.
En zo ontwikkelde het zich verder. Een
bevriende dame woont in een villa aan
het Staten Bolwerk. Het huis stond in de
steigers en was daardoor als het ware
‘ingepakt’, een prachtige achtergrond om
op te projecteren! Ik gebruikte tot die
tijd ondersteunende muziek via speakers.
Maar het was koud en mensen zouden
niet blijven staan kijken. Dat bracht ons
op het idee om er een deejay bij te
betrekken om muziek te mixen bij de
beelden en de fluids. Zo ontstond de
afwisseling tussen het dansen en het
projecteren van beelden en poems. Dat
was een gouden greep en een formule
voor de volgende shows; een mix van
soundscapes, beeld en poetry waarmee
je een poëtische ervaring creëert die
meandert, met altijd een element van

verrassing. Je wordt benieuwd naar het
volgende beeld.
Tijdens een poëziefestival bij de Hogeschool Amsterdam ontdekte ik dat op
zo’n manier poëzie toegankelijker
gemaakt kan worden. Studenten werden
aangetrokken door de technomuziek,
maar bleven aandachtig kijken toen de
fluids voorbijkwamen. Ik werk nu aan
een filmproject over leefbaarheid in
Amsterdam Zuidoost. Ik was bang dat
taal een barrière zou opwerpen, maar het
tegendeel bleek waar: melancholie en
liefde zijn universele thema’s. Je hoeft
het niet te verstaan of te kunnen lezen.
De poëzie is er nu als vast onderdeel.
De beelden, video’s, muziek en geluiden
daar tussendoor vul ik thematisch in,
bijvoorbeeld met actualiteit of historische beelden. Tijdens de Vijfhoekkunstroute bracht ik zo de oorlog in
Oekraïne onder de aandacht.
Ik ben nu bezig met het maken van

nieuwe fluids. En omdat ik muren
interessant vind: ze hebben geschiedenis
en zeggen iets over de omgeving, zijn de
geschiedenis van de wijk, vind ik mijn
inspiratie ook daarin. Ik kijk naar oude
industriële panden en zoek naar
mogelijkheden.
Het is mijn wens om ooit een keer op de
Koepelgevangenis te projecteren. Maar ik
zou het wel door heel Haarlem willen
doen. De stad leent zich er zo goed voor.
Ik vind het heerlijk om mijn Fluid Poetry
te afficheren als Haarlemse kunst, in de
traditie van Frans Hals. Ik geloof in
digital arts, het is een transportmiddel
om oude kunst een nieuw gezicht te
geven. Er zijn nog zoveel mogelijkheden!”

Tekst: Petra Niewenhuis
Foto’s: eigen materiaal
11

BESTEMMINGSPLAN V&D

Een gezellig buurtrestaurant voor lunch
borrel en diner

W

elke Haarlemmer kent ze
niet, de lange roltrappen
van V&D op het Verwulft, waar kinderen
urenlang met rode wangen op en neer
konden rennen, om vervolgens een lekker
ijsje te eten op het dakterras, met uitzicht
over de stad. Die roltrappen zijn er niet
meer, maar laten we hopen dat we straks
weer van het uitzicht kunnen genieten
en dat dat niet voorbehouden blijft aan
degenen die hier een luxe appartement
met eigen dakterras kunnen kopen.

Open dinsdag, woensdag en donderdag
vanaf 15.00 uur.
Vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur.
info@restaurantaantplein.nl
Lange Annastraat 56, 2011 XJ Haarlem
023 - 3036 896

De bovenverdiepingen boden het afgelopen jaar een prachtige gelegenheid aan
het Haarlemse MAPA (the Moving Academy
for Performing Arts) om voorstellingen te
geven en bijeenkomsten te organiseren.
Nog steeds maakt MAPA gebruik van de
etalages om het Haarlemse publiek warm
te maken voor het bijwonen van een voorstelling van mime-, muziek- en bewegingstheater.

Dit veelkleurige, veelzijdige boek – een
ware omnibus – prikkelt de verbeelding,
wekt herinneringen op en wakkert
ongetwijfeld discussies aan. Het geeft op
deze manier een verrassend brede kijk
op de veerkracht van Haarlems
beroemde winkelstraat.

	
  

Haarlemmer Chiel Braat portretteerde
in een kleine kwart eeuw alle gebouwen
van de Grote Houtstraat. Zijn tekeningen
vormen de ruggegraat van dit boek waarin
pand na pand tot leven wordt gewekt.
€ 37,50 | www.architext.nl

Doelstraat 4
2011 XC Haarlem
06 21806512
info@waalwijz.nl
www.waalwijz.nl

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

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

haarstudio
Gedempte Raamgracht 28 zw
2011 WJ Haarlem • 023 534 39 59
www.haarmodesilverstudio.nl
maandag en dinsdag gesloten

Geschiedenis
Hoe zit het eigenlijk met dit prachtige
Haarlemse gebouw, dat door velen beschouwd
wordt als het mooiste V&D-filiaal van
Nederland.
De geschiedenis van het robuuste bouwwerk begon in 1927. Toen won architect Jan
Kuijt een prijsvraag, waarvoor hij en drie
andere collega’s waren benaderd door Vroom
& Dreesmann. Tijdens de bouw doken echter
problemen op. De gemeente Haarlem vond
het pand te hoog, zodat Kuijt zijn ontwerp
moest aanpassen. Ook wilde drogisterij Van
der Pigge niet wijken voor de nieuwbouw,
zodat het warenhuis om dit pand heen moest
worden gebouwd.
Op 14 mei 1934 werd dit filiaal van Vroom
& Dreesmann geopend, een mengeling van
Art Deco, Nieuwe Zakelijkheid en Amsterdamse School. Met als één van de grote
hoogtepunten: het uitzicht over Haarlem
vanaf het dakterras.
Failliet
In 2015 ging het bekende warenhuis
failliet en bleef het pand leeg staan tot
april 2018. Met de komst van het Canadese
warenhuis Hudson’s Bay kreeg het pand
een nieuwe bestemming. Dit was echter van
korte duur, aangezien ook deze warenhuisketen de deuren sloot in december 2019.
In de zomer van 2020 betrok Hema de
benedenverdieping van het monumentale
pand. In eerste instantie met een outletwinkel en na enkele maanden met een
volwaardige vestiging.

Er komt
weer leven
in de
voormalige
V&D

Nieuwe bestemming
Dit voorjaar werd de nieuwe bestemming van het iconische gebouw bekendgemaakt. De oorspronkelijke eigenaar
heeft het pand verkocht aan ontwikkelaar
3W real estate en investeerder AT Capital,
die het willen herontwikkelen tot een
gebouw met een combinatie van functies:
een ‘mixed-use gebouw’. Winkelruimte op
de begane grond en de eerste verdieping,
daarboven wellicht mogelijkheden voor
openbare functies zoals kantoren (flexwerkplekken) of misschien een restaurant
of een ruimte met een culturele bestemming.
En op de verdiepingen daarboven
komen appartementen. 3W-directeur Jaco
Meuwissen meldt daarover in het Haarlems
Dagblad: ‘Ik kan er heel eerlijk over zijn:
dat worden geen goedkope appartementen’.
Het stijlvol herontwikkelen van een Rijksmonument kost nu eenmaal wat, is zijn
heldere betoog. De politiek is verdeeld.
De PvdA en de Actiepartij zijn van mening
dat de gemeente het gebouw had moeten
kopen, want nu is er nauwelijks invloed
op de bestemming. Maar daar is het nu te
laat voor, zodat de Vijfhoek maar moet
afwachten of er een zinvolle invulling van
de publieke functies zal komen. Van sociale
huurwoningen zal zeker geen sprake zijn.
Fietsenstalling
Wethouder Robbert Berkhout ziet
het allemaal wat positiever in de media:
”Misschien nog wel mooier dan dat dit klassieke gebouw een nieuwe invulling krijgt,
is dat hier een volgende grote openbare
fietsenstalling in het centrumgebied komt.
Ik ben ervan overtuigd dat we daar nog
vele jaren plezier van gaan hebben.”
De plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt en volgens de site
van de gemeente Haarlem worden daarbij
belanghebbenden als de wijkraad, winkeliersvereniging en omwonenden betrokken.
Tekst: Mariëtte Maat
Foto’s: Wikipedia, Johan Bakker
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WIJKWETENSWAARDIGHEDEN

ADVERTORIAL

Marijke Mul, al 24 jaar een fenomeen in de Vijfhoek, opende
onlangs haar tweede winkel in de Gierstraat. Opgeleid tot
goudsmid en juwelier is zij vooral bekend om haar bijzondere
sieraadontwerpen. Zowel haar eigen collectie als persoonlijke
ontwerpen, waarbij ze zich heeft gespecialiseerd in levensgebeurtenissen, zijn landelijk bekend.

ELEKTROTECHNISCH
BURO MARCEL VITTALI
STAAT GARANT VOOR
VAKMANSCHAP EN
KWALITEIT.

Tweede winkel
voor Marijke Mul

'SIS' is letterlijk het zusje van de Marijke Mul winkel maar de
afkorting staat ook voor ‘sieraden in stijl’, een van haar webshops.
Marijke: “In de Marijke Mul winkel staat mijn eigen collectie,
daar wilde ik al langer meer ruimte voor maken. Ik heb twee
jaar geleden het atelier al verplaatst naar de Waarderpolder
omdat de winkel te klein werd, maar ik had nog steeds een groot
assortiment dat ik niet kon tonen”. Marijke was al langer op zoek
naar een nieuwe ruimte en toen kwam het pand in de Gierstraat
vrij, slechts een paar deuren verder.
“In mijn nieuwe winkel vind je een diversiteit aan betaalbare en
mooie sieraden, maar ook andere accessoires voor ieder cadeaumoment. Je kunt er ook terecht voor horlogeservice. Of het nu
om een nieuwe batterij, bandje of reparatie gaat, bij SIS ben je
aan het goede adres”.
Wat mij betreft is het zeker de moeite waard om eens een kijkje
te gaan nemen. Ik weet zeker dat je jezelf of iemand anders heel
blij zult maken met een cadeau uit deze prachtige winkel. Een
aanwinst voor de Vijfhoek!

T: 023-5424688 | M: 06-51025932 | info@marcelvittali.nl | www.marcelvittali.nl

Tekst: Daniella Konopasek. Foto: Saskia Taylor

Revival muurschildering
Botermarkt 17
Haarlem

2011 XL
023-5325267

www.CafedeRoemer.nl

GLAS IN LOOD
Kopiëren & Printen
Posters & Banners

ATELIER SCHMIT

Drukwerk & Textiel
Belettering & Vormgeving

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

www.glasinlood.com

Wolstraat 5 Haarlem

Toch zeker wel tien jaar moest ze
het uit kunnen houden, die unieke
muurschildering op de buitenwand
van de sportzaal hoek Doelenplein/
Gedempte Voldersgracht. Het
zijn er anno 2022 al meer dan
zesendertig geworden. De schildering
doorstond de tand des tijds, maar de
verklarende woorden die er onder
stonden, zijn weggeverfd. Daarmee
resteerde slechts onbekendheid.
Want wie wist dat hier in 1985
een aantal Haarlemse kunstenaars
als ‘muralisten’ een hommage aan
Amnesty International bracht?
Sinds kort kun je er niet meer
schouderophalend en onwetend
aan voorbij lopen. Tijdens de
Vijfhoekkunstroute 2022 is dit
werk feestelijk aan de vergetelheid
onttrokken. Dankzij buurtbewoners,
kunstenaars en Haarlem Fietsstad,
die hier sinds kort een buurtstalling
beheert.

Aan de buitenkant staan nu ver-klarende panelen, in de
stalling schilderde de Haarlemse kunstenaar Piet Zwaanswijk
op de achterwand de vier kunstenaars tijdens de ‘making
of’ in 1985. Je ziet Ronald Ruseler en zijn kunstbroeders Erik
Prins en Jan Willem Post die hij destijds meesleepte in zijn
passie voor het geëngageerde werk van Zuid-Amerikaanse
muralisten. De vierde was de Chileense vluchteling Gaby, die
ooit deel uitmaakte van de Brigada Ramona Parra, een groep
muralisten in Chili.
Helaas kon Gaby niet meer achterhaald worden voor de
revival. De andere drie mannen van het eerste uur wel. Zij
zetten de tekst Amnesty International 1985 opnieuw op
de wand. Ton Moolenaar, voorzitter van Amnesty Haarlem
benadrukte de onschatbare waarde van mensenrechten
en de Haarlemse band De Filistijnen deed datzelfde in
geëngageerde songs.
Robert Long vroeg zich bij de onthulling in 1985 af of we in
andere, betere tijden de schildering zouden laten staan ‘als
herinnering aan iets gruwelijks, dat gelukkig tot het verleden
behoort’. De schildering staat er inderdaad dus nog. Helaas
niet als herinnering aan het verleden, maar als een getuigenis
van de actualiteit.
Tekst: Inge Crul. Foto's: eigen beheer
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WOON JIJ OOK HIER?

Tekst: Inge Crul
Foto's: Thera ter Beek
en eigen collectie familie

Wonen in het
huis van een
beroemde
tuinarchitect
Soms zijn het kleine, verborgen
plekken in de wijk die je
nieuwsgierigheid prikkelen.
Zoals die gevelsteen op het pand
Alexanderstraat 16. Bescheiden
weggewerkt rechtsonder in de
muur van het herenhuis in het
rijtje woningen tussen Wilhelminastraat en Oranjekade.
Aan de hand van de huidige
bewoners, de familie Martens,
gaan we op bezoek in het
verleden.

De tafel in de serre ligt vol met knipsels en
boeken. Barbara Martens, voorheen docent
en later manager aan het Novacollege, is blij
met alles wat gewijd is aan de beroemde
tuin- en landschapsarchitect. En dat is niet
weinig: Springer ontwierp honderden tuinen landschapsprojecten in het hele land.
Eisen
In 1990 kwam het huis in de Alexanderstraat
‘op de markt’ na het overlijden van de
hoogbejaarde ongehuwde dochters van
Leonard, Jo en Truus. Ze sleten hun hele
leven hier, eerst in het gezin, toen na de
dood van hun moeder in 1936 nog vier jaar
met hun vader en daarna met z’n tweetjes.
Zij stelden voorwaarden aan de kopers:
de nieuwe bewoners moesten gedegen
kennis hebben van architectuur, ze moesten
vrienden zijn van de buren op nummer
12 en 14 en er moesten kinderen zijn. De
familie Martens voldeed aan alle eisen:
echtgenoot Ronald was binnenhuisarchitect,
afgestudeerd aan de Rietveldacademie en
bovendien afgestudeerd als architect op de
TU Delft, er waren twee kinderen én drie van
de zes kinderen van de drie gezinnen kenden
elkaar vanaf de peuterspeelzaal.
Dolblij waren ze met de aankoop. Ronald
al helemaal omdat het huis nog in de oude
staat was. Hij knapte alles stukje bij beetje
op, waarbij zoveel mogelijk authentieke
elementen bewaard bleven.
Dat opknappen was geen luxe, want Jo (de
eerste vrouwelijke accountant in het land)
en Truus leefden spartaans. Tot ver na hun
negentigste beklommen ze de trappen naar
de douche en slaapkamer op de bovenste
verdieping. In de keuken stond een cvketel, de dames kookten op een tweepits
gaskomfoortje.
Woestenij
Springer bemoeide zich overigens nauwelijks
met huishoudelijke zaken en liet de opvoeding van Jo en Truus voornamelijk over
aan zijn vrouw Helena. Hij werd volledig
door zijn werk in beslag genomen. De
beroemde tuinarchitect liet zich ook weinig
gelegen liggen aan zijn eigen tuin: “Het was
een woestenij van planten”, vertellen de
huidige bewoners.

De spartaans ingerichte keuken van Springers
bejaarde dochters Jo en Truus.
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Behalve de gevelsteen (een initiatief uit 2003
van nazaat Bernard Nusselder) herinnert
nog meer in de Alexanderstraat aan Springer.
In 1976 werden er als eerbetoon zeven
lijsterbessen geplaatst. Barbara: “Het
verhaal gaat dat hij daar zoveel van hield.
Helaas gaan ze om de paar jaar dood. Ik
ben er erg alert op dat ze niet omgaan bij
stormen”.

L.A. Springer,
de man achter
de gevelsteen
Leonard Anthony Springer,
geboren in 1855, groeide op
als een van de zonen van de
Amsterdamse kunstschilder
Cornelis Springer in een gezin vol
liefde voor kunst en architectuur.
Vlakbij het Vondelpark, waar hij
al wandelend zijn liefde voor de
natuur opdeed. Hij ging tekenen
en schilderen en verzamelde
planten.
Eigenlijk wilde hij bosbouwer
worden. Bij gebrek aan een
opleiding daarvoor koos hij voor
het vak van boomkweker op de
Tuinbouwschool Linnaeus in
Amsterdam. In zijn verdere leven
voegden de interesse voor tuinen,
architectuur en natuur zich bij

Ontwerp van een fictieve
buitenplaats, ca 1875-1880,
potlood en aquarel

elkaar en deed hij veel kennis op
over dendrologie (boomkunde).
Hij begon in 1878 als zelfstandig tuinarchitect, deed
studiereizen naar het buitenland, maakte fantasie-ontwerpen
en nam deel aan prijsvragen.
Grote landelijke bekendheid
verwierf hij eind negentiende
eeuw en begin twintigste eeuw.
Hij wordt in de (vak)literatuur
afgeschilderd als ‘nestor van de
Nederlandse tuinarchitecten van
de twintigste eeuw’. In zijn lange
loopbaan was hij bovendien ook

De tweede uitbreiding van de
Algemene Begraafplaats aan
de Kleverlaan, tekening 1916

nog actief in talloze verenigingen op zijn vakgebied en in de
Doopsgezinde Kerk.
DE HAARLEMSE JAREN
Leonard belandde na het overlijden van zijn vader (begraven
op de door zijn zoon ontworpen Nieuwe Begraafplaats in Hilversum) in 1892 met zijn vrouw Helena in de Alexanderstraat in
Haarlem. Hij bleef er met een onderbreking van drie jaar wonen
tot zijn dood in 1940. Veel van zijn omvangrijke oeuvre ontstond
aan de tekentafel in dit huis.
Hij werd adviseur voor verschillende gemeenten. Haarlem
kon daar natuurlijk niet in ontbreken. In 1900 volgde hij Louis
Paul Zocher op bij de toenmalige Dienst voor Hout en Plantsoenen. Hij bleef er twintig jaar in functie. Formeel niet als
directeur, maar wel als de hoogste ambtenaar. Tegelijk bleef hij
zelfstandig tuinarchitect.
Licht, rust, groen en ruimte: dat zijn de trefwoorden in zijn
werk. Overal in onze stad en omgeving zijn de sporen te vinden.
In particuliere landgoederen en tuinen, stads- en villaparken
en plantsoenen. En in begraafplaatsen, niet te vergeten. Zoals
de uitbreiding van de begraafplaats Akendam in 1915 (later
Kleverlaan). Ook de laatste rustplaats van hem en zijn Helena,
de Algemene Begraafplaats aan de Bergweg in Bloemendaal, is
door hem ontworpen.
Nog een wapenfeit: het ontwerp voor de nu ruim honderdjarige Zeeweg tussen Overveen en Bloemendaal. Het belang dat
hij hechtte aan natuureducatie voor kinderen inspireerde hem
bij de Stadskweektuin, de Centrale Schooltuin aan de Kleverlaan en de reorganisatie van de educatieve plantentuin op het
Prinsenhof in het centrum van Haarlem. Zijn laatste ontwerp
was dat voor de eerste heemtuin van Nederland, Thijsses Hof in
Bloemendaal (1925).
SCHERPE PEN
Die overijverige, gedreven en perfectionische man had één
makke. Met zijn vlijmscherpe pen maakte hij in vakbladen en
met ingezonden brieven vele vijanden. Dat mondde soms uit in
oeverloze polemieken.
Kijk bijvoorbeeld naar de discussies over de renovatie van

de Haarlemmerhout. Al in 1896 constateerde hij
in een historische studie dat het wandelpark in
slechte staat verkeerde. Het was - aldus Springer
- geen ‘oerbos’ maar een door mensen boom voor
boom aangelegd hakhout- en wandelbos, dat in
1827 in parkstijl was gereorganiseerd door J.D.
Zocher. Zo’n bos heeft onderhoud nodig. En dat
betekende kappen en uitdunnen! Toen hij in 1900
een plan indiende voor herziening van de Hout
oogstte hij een storm van protest. Woorden als
‘woudschennis’, ‘bijltjesdagen’ en ‘vandalisme’
vielen. Het ging zelfs zover dat er een demonstratie
in de Alexanderstraat kwam en er met stenen werd
gegooid!
Een woedende Springer richtte in ingezonden
brieven in het Haarlems Dagblad zijn pijlen vooral
op L.P. Zocher oftewel in zijn woorden ‘Louis Paul
Zeiker’: ‘Gij zijt afgeleefd en hebt afgedaan. Laat
thans aan jongeren over hun denk- en zienswijzen
te openbaren’. Hij werd gerehabiliteerd, maar
koesterde een wrok tot zijn dood. Uiteindelijk, na
veel politiek gedraai, is het plan van Springer toch
gerealiseerd. De totale renovatie is uiteindelijk
teniet gedaan door de kapwoede in de hongerwinter
van de tweede wereldoorlog.

De Zeeweg, Europa's
oudste autostrada.
Een ontwerp van de
Haarlemse landschapsarchitect L.A. Springer.

Bronnen: Publicaties in dagbladen en vaktijdschriften, Catalogi, Wikipedia,
Biografie (Constance D.H. Moes, 2002), De Groene Stad, een eeuw openbaar
groen in Haarlem (2002), Haarlemmerhout 400 jaar (1984)
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WijkraadBULLETIN
Voor de ultieme
sportbeleving!

ONTDEK HAARLEM EN OMGEVING OP DE FIETS

Gedempte Raamgracht 78
2011 WK Haarlem
06 3131 8864
www.sportcafehaarlem.nl

Loewe bild c
Klein van formaat - groots in prestaties

Drossestraat 2 (in de kelder van Raaks Halle)
www.biketourshaarlem.com
info@biketourshaarlem.com
023 - 23 40004
Maandag gesloten | Dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 18:00
Zaterdag 10:00 - 18:00 | Zondag 12:00 -18:00

Nieuw
in on
show ze
room
!
VOOR SERVICE EN KWALITEIT
Keizerstraat 9 Haarlem
023 - 531 4740
www.elres.nl
AL MEER DAN 80 JAAR UW AUDIOEN WITGOEDSPECIALIST
Weet waar je het zoeken moet:
Elres, dé winkel met karakter!

LOES HOFHUIS
uitvaartverzorging

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

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

Realisatie van Turn key projecten in de private bouw,
utiliteitsbouw, restauratiebouw en weg- en waterbouw.
Doelstraat 14 zw, 2011 XC Haarlem
E-mail: eric@lapislabor.com
Website: www.lapislabor.com

 EVENEMENTEN
De wijk had afgelopen maanden
niet te klagen over belangstelling.
Koningsdag werd als vanouds
uitbundig gevierd met ontelbare
bezoekers. Het weekeinde
van 13, 14 en 15 mei trok
zo’n tienduizend bezoekers
van ‘Haarlem City Walk’ en de
‘Vijfhoekkunstroute’.

Grote Houtstraat 16 • 023-2001288

 JAARVERGADERING
De jaarvergadering van de wijkraad op zondag 8 mei in de Nieuwe Kerk
stond voor een groot deel in het teken van de verkeersplannen voor de
wijk (zie: ‘Verkeersluw’). Maar er was ook ruimte, tijd en aandacht voor
andere onderwerpen voor de circa tachtig aanwezigen.
Penningmeester Jenne Olijve legde verantwoording af over 2021, de kascommissie (Hans Zeulenvoet en Ton van der Hoeve) werd bedankt en
herbenoemd. Wijkraadslid Maarten Kleinman lichtte de activiteiten voor
2022 toe en Annette Schild werd herkozen als wijkraadslid. Johan
Overkamp vertelde over het plan voor de ‘jeu-de-boulesbaan’ op het
Wilsonsplein.
Ook was er een film te zien over spelen en verkeer in de wijk veertig jaar
terug, samengesteld door Marcus Alkemade. Die film is nog online te
bekijken (www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl). De vergadering werd
afgesloten met een gezellige borrel en muziek en zang door Pieter Mulder.

 WORMENHOTELS
Tijdens de jaarvergadering
werden drie door Spaarnelanden
beschikbaar gestelde wormenhotels verloot onder de twintig
mensen die zich hadden aangemeld. De gelukkige winnaars
waren Marieke den Das (hier op
de foto met Jan Geerts), Ria
Vriend en Eileen Keasberry.
Inmiddels zijn de wormenhotels
van wormen voorzien. Ook loopt
er een initiatief om te komen tot
een collectief wormenhotel.
Meer info via: wormenhotel@
wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

 VERKEERSLUW
Het grootste gedeelte van de jaarvergadering van de wijkraad bestond
uit een toelichting van bureau Witteveen+Bos op de uitbreiding van
het autoluwe gebied. De meeste reacties, zowel tijdens als na de
vergadering, gingen over het niet meenemen van de Doelstraat en het
afsluiten met palen van de Lange Annastraat. Andere reacties gingen
over het verdwijnen van parkeerplaatsen in de Barrevoetestraat en
Keizerstraat.
 OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Via onze website kun je je
abonneren op ieder nieuw
bericht dat daarop verschijnt
(ca. eenmaal per drie weken)
en/of de nieuwsbrief (ca. eenmaal per drie maanden).
Voor meer informatie scan de
QR-code of kijk op de site
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
Adres: Nieuwe Kerksplein 17
Mail: info@wijkraadvijfhoekhaarlem.nl
Leden: Annette Schild, Bob
Crezee, Jan Geerts, Jenne Olijve,
Maarten Kleinman

 KORT NIEUWS
• Inloopspreekuur wijkraad, vrijdag 8 juli om 11 uur in café Marktzicht
op de Botermarkt. Een idee voor de wijk of een probleem bespreken?
De koffie staat klaar.
• Gluren bij de buren, zondag 3 juli, 13 tot 18 uur. Huiskamer- en
tuinfestival. Ga naar glurenbijdeburen.nl/nl/informatie/programma
> klik op Haarlem.
• Pleinpicknick, zaterdag 9 juli, 16 uur. Het kan weer: onze Pleinpicknick
op het Nieuwe Kerksplein. Zie de flyer in Binnenblad of de website
voor meer info. Of neem contact op met Annette Schild: 06 37405668;
mail: schild.annette@gmail.com
• Monument of beeldbepalend pand verduurzamen? Maak een afspraak
met het Monumentenloket in de Bakenesserkerk aan de Vrouwestraat 12.
Op dinsdagen zitten tussen 13 en 16 uur specialisten van de gemeente
klaar om monumenteneigenaren te woord te staan over hun wensen.
Aanmelden via monumentenloket@haarlem.nl
• Voor Hotel Palazzo (Prins Hendrikstraat 2) is een omgevingsvergunning
verleend. Over een steiger en een botenhuis wordt nog overlegd.
• Een goed idee voor ontmoeting of anders voor herstel na corona?
De gemeente stelt er extra geld voor beschikbaar! Zie haarlem.nl
> corona

VAN DE WIJKRAAD

 VERTICAAL GROEN
De gemeente Haarlem reserveert
tienduizend euro voor verticaal
groen in straten van de Vijfhoek,
Raaks en Doelen. Wijkbewoners
kunnen gezamenlijk een hovenier
inhuren voor de aanleg en adviezen, en die stuurt dan de factuur
rechtstreeks naar de gemeente.
De voorkeur gaat uit naar groen
in versteende straten en pleintjes,
waar meer bewoners mee willen
doen. Meer info? Aanmelden:
Scan de QR-code.

 LENTEVOGELS
De ‘Lentevogels van Hannes’ zijn
in coronatijd (2020) teruggeplaatst op het Wilsonsplein
zonder dat daar een officieel
tintje aan kon worden gegeven.
Tijdens de jaarvergadering
werden Ton Barger, Hannes
Kuiper, Christine Peursum, Inge
Crul, Odyl Leferink en Ingrid
Hamer (onze gebiedsverbinder
bij de gemeente) alsnog in het
zonnetje gezet voor de
restauratie.
 NUTTIGE NUMMERS
Politie, Brandweer, Ambulance Nood
112
Geen spoed 
0900-8844
Wijkagent
mustafa.karademir@politie.nl
Dierenambulance
524 68 99
Handhaving 	 
511 49 50
Overlast Coffeeshop The Lounge  576 58 95
Overlast opvang Wilhelminastraat 206 20 20
www.haarlem.nl/opvang-dak-en-thuislozen
Stadsreiniging/Spaarnelanden
751 72 00
Gemeente Haarlem: www.haarlem.nl 14023
Meldingen afval, vernielingen, enz.
www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraag-stellen
of de app BuitenBeter
Vrijwilligerscentrale vwc-haarlem.nl 531 48 62
buuv - www.buuv.nu
551 78 45
sociaalwijkteamhaarlem.nl
023 5430997
Burennetwerk (Annette Schild)  06 37405668
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WIEWEETWAAR

Win twee

kaartjes!

Weet jij waar deze foto is genomen? Mail je antwoord
met je naam, adres en mailadres voor 25 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.

W i e W e e t Wa a r ?

Het prachtige kunstwerk met vrouwenhoofd in de WWWquiz van april is van de hand van beeldhouwer Peter
Sluijter. Drie wijkbewoners stuurden de juiste oplossing
in: het staat voor het huis aan de Lange Lakenstraat 5.
Het beeld dat slechts een fragment van een gezicht laat
zien, inspireerde eigenaar Frans Bramlage tot dit gedicht:
Steeds als ik langskom
Zij ziet mij niet
Ik kijk haar aan
Hoe verrukkelijk is Zij.
Van harte gefeliciteerd Tanja Chung, jij bent de winnaar
van de quiz van april. Bioscoop Pathé zal jou de twee
vrijkaartjes toesturen. Veel filmplezier!

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 en af en toe plaatsen we een advertorial, zoals
in deze uitgave op pagina 15.
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,
Petra Niewenhuis, Mariëtte Maat 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, Miranda Turato, Jan Schmid,
Monique Rooijmans, Thea Kelting, Pacifica Hoogeland en Max Bos, Bieneke
Glijn, Katinka van Mourik, Margriet Bokeloh, Ton Barger, Ron Tierle en Dieuwke
Rijpma. Drukwerk: Printerette Haarlem.
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Onlangs was in kinderboekwinkel Kiekeboek in de Gierstraat
de presentatie van het boek Ivoren Maan (uitgeverij Lemniscaat)
van oud-redactielid Arienne Bolt. Reden genoeg voor ons om
haar nog eenmaal te vragen de achterpagina op te vrolijken.

