WIJKKRANT VOOR DE VIJFHOEK, RAAKS EN DOELEN • JAARGANG 35 • AUGUSTUS 2022

MET IN DIT NUMMER O.A.

Varend rond de Vijfhoek
Sotheby’s eenmaal, andermaal...
Een warm welkom
.........

#208

IN DIT NUMMER

BIJ DE COVER
Enkele redacteuren van Binnenblad
stapten laatst in een fluisterbootje om
de wijk eens van een andere kant te
bekijken en daarbij heden en verleden
met elkaar te vergelijken. De coverfoto is natuurlijk weer van Thera ter
Beek.

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

Spaarneduin

Spaarneduin
makelaars

makelaars

Gedempte Raamgracht
14 zwart
www.spaarneduin.nl
www.spaarneduin.nl
023-534.09.49
023-534.09.49
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DE LUISTE BAKKER VAN
NEDERLAND
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Roland Bulsink van Bakken & Bikken vindt
de nacht voor hoeren en bloemenboeren
en besloot het op zijn eigen manier te
doen. Hij bakt gewoon lekker overdag!

EENMAAL ANDERMAAL...

De Nieuwe Kerk fungeerde op 6 juni als
dependance van veilinghuis Sotheby’s.
Drie schilderijen van oude Hollandse
meesters uit de Gouden Eeuw waren er
live te bekijken om een maand later bij
opbod te worden verkocht. Binnenblad
volgde met spanning de online veiling in
Londen.
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Gedempte Raamgracht 14 zwart

BENENWAGEN

9

OP ZOEK NAAR DE SCHATTEN
IN JE EIGEN KAST

15

THE BITTER JUG BLUES

The Stomp Brothers omschrijven hun
stijl gekscherend als ‘Flamoes’, een
samentreksel van Flamenco en Blues.
Het is muziek uit alle tijden, alle
genres door elkaar, eclectisch.

EEN WARM WELKOM

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

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

Karina en Iryna Poliakh uit het zwaar getroffen Charkiv (Oekraïne)
wisten niet wat ze meemaakten toen ze hier ruim vier maanden geleden
aankwamen met Karina’s dochtertje Nina (8) en hun kat Runa. Op het
Vijfhoekspleintje stond een compleet ingericht huis voor hen klaar en
een grote groep buurtbewoners wachtte hen op!
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Deze zomer een midweekje naar Parijs.
Zeer aan te raden, maar heb er wel een
nare knieblessure aan overgehouden.
Gestruikeld over een achteloos neergeworpen elektrisch stepje. Erg populair
bij toeristen, die hem na gebruik midden
op de stoep uit hun handen laten vallen.
Wat is dat toch dat de mens vervoermiddelen direct bij aankomst wil achterlaten. Toen mijn vader in de jaren zestig
een auto kon kopen was hij de koning te
rijk. Totdat bleek dat hij niet de enige was.
De binnensteden waren veertig, vijftig jaar
geleden één grote parkeerplaats. Het zicht
op de stad werd je ontnomen door
eindeloze rijen blik. De auto op enigerlei
wijze weren was ondenkbaar. Stel je voor
dat je die niet meer recht voor de deur van
een winkel zou kunnen parkeren om even
een doosje sigaren of een krant te halen.
De economie zou instorten. Inmiddels
weten we beter en hebben winkeliers meer
last van internet dan van autovrije
binnensteden.
Anno 2022 zijn eindeloze rijen geparkeerde
fietsen, scooters en bakfietsen het
probleem. Kijk maar eens op het Hortusplein. De gemeente tracht met zachte hand
fietsers naar de gratis stallingen te leiden
met veel milieuvriendelijk verfwerk op
straat en levensgrote namaakfietsen als
wegwijzers.
Maar ja, waarom zou je je fiets verder dan
twintig meter van de sportschool, winkel of
bioscoop parkeren? Stel je voor dat je
honderd meter naar de Botermarkt zou
lopen om je fiets in de gratis stalling te
zetten! Om de hoek in de nieuwe stalling in
Raaks III (1.000 fietsen)? Mooi niet. Dat
moet nog wat worden met de geplande
fietsenkelder in het voormalige V&Dgebouw (1.700 fietsen).
Als wij vroeger op bezoek gingen bij tante
Truus, die een hele kilometer verderop
woonde, dreinden wij kinderen: ‘Hoe gaan
we erheen?’ Dan zei mijn vader: ‘Met de
benenwagen’. En gelijk had-ie.

HARINGEN
BIJ TON

STUIVERTJE
WISSELEN
MET TWEE
GEVELSTENEN

Binnenvetter
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•

•

Bij bakkerij Bakken &
Bikken aan de Botermarkt
lijkt het net alsof je weer
even terug in de tijd bent
gestapt. Ambachtelijker
dan dit kom je het niet
vaak meer tegen in een
wereld waar vrijwel
alles digitaal en aan de
lopende band wordt
geproduceerd.

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

“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

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

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

en bloemenboeren. Roland besloot het op zijn eigen
manier te doen en bakt gewoon lekker overdag.
Hij noemt zichzelf dan ook de luiste bakker van
Nederland.
GROEN ASSORTIMENT
Bakken & Bikken is traditioneel want er wordt ter
plekke gebakken. De open keuken maakt het extra
leuk voor bezoekers om van dichtbij te kunnen
zien hoe het brood wordt gemaakt. Alles wordt
ambachtelijk geproduceerd en daardoor duurzamer,
want er wordt direct uit de winkel geleverd. Roland
verkoopt alleen eigen gemaakte artikelen en
gebruikt geen halffabricaat. Naast brood vind je in
het assortiment ook de traditionele viennoiserie
zoals croissants en brioches. Verder kan je er terecht
voor roggebrood, bruine bollen, kaas/uienbrood,
ciabatta, stokbrood en de desem boule. Elk brood
heeft een ander deeg en een eigen recept en proces.
Alle deegsoorten worden handmatig verwerkt met

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

HAARLEM’S
FAVOURITE PET
STORE

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

ONDERNEMER IN BEELD

Wanneer je de winkel binnenloopt, word je verrast door de heerlijke
baklucht en de dynamiek van het bakproces. De producten worden
letterlijk voor je neus gemaakt. En dat allemaal onder leiding van
alleskunner en eigenaar Roland Bulsink (50): Hij runt de zaak, bakt het
brood en helpt de klanten aan de balie.
BAKKEN EN BOUWEN
In 2014 richtte Roland zijn bakkerij Bakken & Bikken op, een kleine
ambachtelijke bakkerij gevestigd aan de Botermarkt 14. Dit pand biedt al
ruim veertig jaar onderdak aan bakkerijen. Dertig jaar lang zat bakkerij
‘Louis van der Graaf’ op dit adres en daarna bakkerswinkel ‘Hartig & Zoet’.
Desalniettemin, omdat de vorige eigenaar alleen halffabricaat verwerkte
en Roland warm bakt, moest de hele zaak gerenoveerd worden want er
moesten ovens komen. De afgelopen jaren heeft hij de zaak langzaamaan
verbouwd. Zo ook tijdens corona, toen was de zaak dicht, niet door corona
maar vanwege de verbouwing. Gelukkig draait Roland zijn hand niet om
voor een verbouwing, want in een ver verleden was hij werkzaam in de
bouwsector.
HOEREN EN BLOEMENBOEREN
Vanwege zijn passie voor het bakken van ambachtelijk brood, begon
Roland ruim twintig jaar geleden aan de bakkersopleiding en werkte hij
als bakker in Amsterdam. Zijn ervaring deed hij op in Montauk, een klein
plaatsje op Long Island, bij New York. Tussentijds heeft hij nog een carrière
in de bouw gehad, maar toen er een bakker werd gezocht om een bakkerij
over te nemen ontstond het idee voor Bakken & Bikken. Inmiddels is zijn
zaak een feit en is Roland weer helemaal terug in zijn oude beroep. Dat
was in het begin erg wennen want hij had al meer dan twintig jaar niet
meer op de productievloer gestaan. Vooral het vroege opstaan, want bij
de meeste bakkers gaat de wekker al om twee uur ’s nachts, zat hem niet
lekker. Dat moest anders, want zoals hij zelf zegt, de nacht is voor hoeren

Frans meel en lokaal meel uit de Achterhoek. Om zijn
ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden doet
Roland niet meer dan één keer per week inkopen. Behalve
de basisingrediënten, zoals Franse bloem, wordt er niets
ingekocht.
FRANS BAKKEN
Al het brood wordt gebakken in een elektrische oven. Ook
al is Roland geschoold om op de Nederlandse manier te
bakken, met gist, hij bakt in zijn eigen zaak enkel op de
Franse manier, met desem. Het gistingsproces gaat met
behulp van natuurlijke zuurdesem, die door hem zelf
dagelijks wordt gevoed. Brood in zijn puurste vorm dat
bestaat uit enkel meel, zout, water en 20 tot 30 procent
desem. Hierdoor krijgt het brood zijn volle smaak. Al het
brood heeft een proces van twee dagen: een opstart- en
rijsdag én een bakdag. Dit bakproces resulteert in een
stevig brood met een knapperige korst. Een ambachtelijke
beleving waar mensen blij van worden en een product waar
veel vaste klanten graag voor terugkomen.
Tekst: Mijke Groot. Foto’s: Thera ter Beek
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VAREN, VAREN, OVER DE BAREN

Waar in 1904 nog alleen huizen
stonden op het Wilsonsplein,
verrees in 1918 de Haarlemse
Stadsschouwburg. De bouw
duurde vier jaar waarna de
bezoekers konden genieten van de
openingsvoorstelling ‘De Heks van
Haarlem’ van Frederik van Eeden.

Bij de Prins Hendrikbrug over de
Leidsevaart stond in 1900 een
meisjesschool, gebouwd in 1883 door
stadsarchitect Jacques Leyn. Nu liggen
er plannen om in dit gebouw een hotel
te maken met 45 kamers.

Varend rond de Vijfhoek
Oude ansichtkaarten van de Vijfhoek gezien vanaf het water geven een
Oude foto’s en kaarten van
mooi nostalgisch beeld van deze karakteristieke wijk. De tijd heeft niet
de Vijfhoek gezien vanaf
stilgestaan.
het
water gevenVergeleken
een mooi met zo’n honderd jaar geleden is er veel ontwikkeld,
nostalgisch beeld van deze
gebouwd en vernieuwd. Twee redacteuren van Binnenblad gingen op pad
karakteristieke wijk. De
over
land
water en proefden de sfeer van het heden en verleden.
tijd
heeft
nieten
stilgestaan.
Vergeleken met zo’n honderd
Tekst: Mariette Maat
jaar
geleden is er veel
Foto's: Thera ter Beek, archief Jan Hoving
ontwikkeld, gebouwd en
vernieuwd.

De karakteristieke Raamvest met de oude bomen
is niet meer weg te denken uit het straatbeeld van
Haarlem. Het is nu de locatie van de jaarlijkse
Luilakmarkt.

Vroeger maakte de vest deel uit van de
vestingwerken van Haarlem die de stad
moesten beschermen tegen indringers.
De vest ligt aan de binnenkant van de
gracht, op de hogere kant waar vroeger
de stadsmuur stond. De singel ligt aan
de lagere buitenkant van de gracht.

Op de hoek Oranjekade
Twee redacteuren
van
en Mauritsstraat staan
Binnenblad gingen
opgeparkeerd
pad
nu auto’s
in
over land en water
en de handkarren,
plaats van
waarmee
ver in de
proefden de sfeer
vantothet
twintigste eeuw diverse
heden en verleden.
goederen (zoals brood en
groente) werden vervoerd.
Het straatbeeld veranderde
met de komst van de
paarden- en daarna de
elektrische tram en de auto.
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De Grote Houtpoort, één van de dertien
stadspoorten van Haarlem, viel in 1825 onder de
sloophamers. Dit was onder andere nodig om de
stad ruimere toegangswegen te geven. Van alle
stadspoorten is alleen de Amsterdamse Poort
overeind gebleven.
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ADVERTORIAL

LET’S ESCAPE HAARLEM
Kamers die verder gaan dan alleen Escape Room zijn

Op zoek naar
de schatten
in je eigen kast

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

PASSIE EN VISIE BIJ ATELIER PINA

Grote Houtstraat 148
Openingstijden:
woensdag t/m zaterdag
10.00 - 18.00 uur
en zondag 12.00 - 18.00 uur
Telefoon: 06 1232 0828

BOTERMARKT HAARLEM

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

Je bent vast weleens langs het atelier van Josefien van
Geloven in de Doelstraat gelopen. Sinds twee jaar heeft
zij hier haar Atelier Pina. Nieuwsgierig als wij van het
Binnenblad zijn besloten we niet alleen maar langs te
lopen maar nu ook naar binnen te gaan om het verhaal
achter dit mooie Atelier te horen.
Josefien: “Voordat ik twee jaar geleden in Haarlem kwam
wonen en mijn atelier opende, heb ik in Amsterdam
gewoond. Ik had daar elf jaar een kledingboetiek in
‘De9straatjes’ en verkocht Franse en Italiaanse merken.
Ik was daar heel lang de ‘winkel op de hoek’ en had leuk
contact met mensen uit de buurt en toeristen. Maar het
retaillandschap veranderde en ik moest steeds sneller
mijn collectie verkopen. De vraag werd heel vluchtig. Als
ik nog geen twee maanden een collectie in de winkel had
hangen vroegen mensen mij al wanneer de nieuwe zou
komen.”
Josefien merkte dat het ondernemen op deze manier
steeds minder goed bij haar paste. Haar doel was om
vrouwen zich mooi en goed over zichzelf te laten voelen
maar ze miste duurzaamheid en de maatschappelijke
functie. “Ik besloot om mijn winkel een jaar te verhuren
en te gaan reizen. Ik had geen idee hoe lang ik weg
zou blijven en hoe het daarna verder zou gaan, maar ik
voelde dat ik er echt even uit moest. Tijdens het reizen
merkte ik hoe weinig spullen je eigenlijk nodig hebt en
ging het concept duurzaamheid en loslaten van ballast
nog meer spelen bij mij.”
Nadat Josefien terugkwam van haar reis besloot ze
volledig te stoppen met haar winkel in Amsterdam.
Ze verhuisde naar de Vijfhoek en vanuit een andere
vorm van ondernemerschap besloot ze Atelier Pina te
openen. “Ik heb nog steeds als doel om vrouwen zich
mooi en goed over zichzelf te laten voelen maar dan met
kledingstukken die ze zelf in de kast hebben hangen.
Samen met hen ontdek ik wat hun intrinsieke stijl is door
op een creatieve manier kleding te vermaken. Dat kunnen
we een-op-een doen maar ik heb ook een workshop ‘Van
kast naar catwalk’ waar je zelf de creatieve hand kunt
slaan aan jouw kledingstuk.”
Josefien voegt toe dat we vaak maar dertig procent van
onze kleding dragen terwijl we niet weten welke schatten
we in de kast hebben.

“Naast deze workshop heb ik een online cursus waar ik
vrouwen help met opruimen en loslaten van spullen.
Eerst deed ik dat alleen met de kledingkast, maar dat
concept is nu veel breder geworden. Voorheen kwam ik
bij vrouwen thuis om ze te helpen maar ik heb ervaren
dat het krachtiger is als zij het zelf doen.”
En zo komen passie en visie bij elkaar bij Atelier Pina.
De passie voor kleding, creativiteit en duurzaamheid.
Josefien heeft gemerkt dat haar concept dieper
doorwerkt: “Het gaat bijvoorbeeld ook over zelfbeeld.
Durf je jezelf te zijn? Kleding is er voor jou, jij hoeft
niet in die kleding te passen. Ook het vergaren van veel
spullen of het niet durven loslaten zegt iets over jou.”
Hiermee geeft Atelier Pina je ook een inkijkje in hoe jij in
het leven staat en hoe je met hulp van Josefien meer kleur
aan je leven kunt geven in een opgeruimd huis.
Ben je nieuwsgierig geworden? Op dinsdagochtend kun
je binnenlopen met een van je favoriete kledingstukken.
Je kunt dan ter plekke samen met Josefien aan de slag.
Doe je het liever zelf onder haar begeleiding? Dat kan op
donderdagochtend tijdens de workshop ‘Van kast naar
catwalk’.
Meer informatie? Mail Josefien josefien@atelierpina.com
of check haar instagrampagina @josefienvangeloven
Tekst: Daniella Konopasek
Foto’s: Thera ter Beek
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EENMAAL ANDERMAAL...

VEILINGHUIS
SOTHEBY’S
IN DE
VIJFHOEK

Onze prachtige Nieuwe Kerk fungeerde op
6 juni als dependance van veilinghuis Sotheby’s
in Londen. Vermogende kunstminnaars en
-beleggers konden er onder de hoogste
veiligheidsmaatregelen drie schilderijen van
oude Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw
bekijken die een maand later bij opbod zouden
worden verkocht. Het meest bijzondere was wel
het schilderij van de kerk zelf, geschilderd door
Pieter Jansz. Saenredam: de Nieuwe Kerk keek
zichzelf als het ware in eigen ogen. Koster Ruud
Balkenende was erbij. En het Binnenblad volgde
met spanning de veiling in Londen.
WAT MOET DAT KOSTEN?

Het kleine werk van Saenredam dat op 6 juli
als ‘Lot 16’ in de verkoop ging, is niet het enige
dat Saenredam schilderde van de Nieuwe Kerk.
Hij legde de kerk viermaal, vanuit verschillende
standpunten, vast met olieverf op paneel.
Daarnaast maakte hij pentekeningen. Een van de
drie andere schilderijen is te bewonderen in het
Frans Hals Museum in Haarlem, een hangt in het
Rijksmuseum Twente en het derde in Budapest.
‘Ons’ vierde paneeltje maakte sinds 2012 deel
uit van een privécollectie van een eigenaar die
onbekend wenst te blijven. Het interieur van
de Nieuwe Kerk is daarop te zien vanuit een
zuidwest standpunt. Saenredam schilderde het
in 1658. Het meet maar 30,5x31 centimeter.
Sotheby’s schatte de verkoopwaarde op 1,4 tot
1,7 miljoen euro. De onbekende eigenaar kocht
het in 2012 van Pieter en Olga Dreesmann (van
V&D) voor een bedrag van ongeveer 900.000
euro; zij hoopten destijds op een veel hoger
bedrag.
KIJKMIDDAG

Sotheby’s is na Christies het tweede grootste
veilinghuis ter wereld. Sotheby’s ontvangt een
percentage van de verkoopwaarde van een
kunstwerk en heeft dan ook alle reden om
een verkoop grondig aan te pakken. Voor het
schilderij van Saenredam zochten ze contact met
koster Ruud Balkenende.
Ruud: “Sotheby’s stuurde een van zijn
specialisten naar de Nieuwe Kerk om het doek
te vergelijken met de echte kerk en huurde
een filmmaker in voor een promotiefilmpje.
Mij leek dat daar toch iets veel mooiers van te
maken was: ‘Waarom geen kijkdag voor het
schilderijtje in de kerk zelf? Dat is meteen ook
goed voor de kerk,’ dacht ik. Tot mijn verrassing
nam Sotheby’s dit idee meteen over. Er kwamen
zo’n dertig geïnteresseerden naar de kijkmiddag
die wij met Sotheby’s op 6 juni organiseerden.
Zelden zie je zoveel enorme auto’s op ons
Nieuwe Kerksplein. Niet alleen potentiële
kopers, maar ook kunstkenners. Voor Sotheby’s
is zoiets ook een netwerkmiddag. Behalve
het paneeltje van Saenredam liet Sotheby’s
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die middag nog twee schilderijen van andere
Hollandse meesters zien die tegelijk geveild
zouden worden. Met al de beveiliging, de huur
van onze kerk en extra verzekeringskosten zal
dat ze aardig wat gekost hebben. Maar Sotheby’s
was erg tevreden en ik ook.”
ONDER DE HAMER

Het Binnenblad was met Ruud Balkenende heel
benieuwd bij welk bedrag de veilingmeester
de verkoop van de Saenredam zou afhameren
en ook wie de nieuwe koper zou zijn. Onze
redacteur bemachtigde een ticket om mee te
kijken op deze Old Masters Evening Auction op
6 juli. Er waren bieders in de zaal, en online uit
de hele wereld. In totaal werden 22 schilderijen
geveild. De Saenredam was Lot nr. 16. Met rode
konen van spanning volgden we het bieden. Wat
een bedragen werden er gevraagd en geboden.
Dit is een wereld die de meesten alleen kennen
van film en tv.
De twee andere schilderijen van de kijkmiddag
waren eerder aan de beurt: het schilderij
van Willem van de Velde de jongere met een
zeeslagtafereel was het duurste dat werd geveild
met een geschatte veilingwaarde van 4,8 tot
7,2 miljoen euro. Het werd echter niet verkocht,
omdat het hoogste bod maar €3,7 miljoen
was. Het tweede doek van de kijkmiddag, een
gezicht op de Sint Bavo en de Waag in Haarlem
van Berckheyde, bracht met zo’n 450.000 euro
ongeveer de verwachte prijs op.
Meteen hierna was de Saenredam aan de beurt.
We zaten op het puntje van onze stoel: voor
hoeveel zou het weggaan? En zouden we te
weten komen wie de nieuwe eigenaar wordt?
Via Sotheby’s hadden we die alvast een expertrondleiding door de Nieuwe Kerk aangeboden.
Maar verwarring, we wreven in onze ogen, waar
was ‘Lot 16’? We hoorden de veilingmeester
roepen: ‘Lot 16 has been withdrawn’.
Het schilderij was teruggetrokken uit de veiling.
Bij navraag gaf Sotheby’s aan dat het stuk in de
collectie van de onbekende eigenaar zou blijven.
Naar het waarom kunnen we gissen. Misschien
kon hij er toch geen afstand van doen? Of
schatte men in dat de vraagprijs niet gehaald
zou worden? Maakt niet uit, geef ons maar de
Nieuwe Kerk zelf.
Het Binnenblad heeft ook de onbekende
eigenaar de expert-rondleiding in de Nieuwe
Kerk aangeboden. We kregen nog geen reactie.
Of zou die incognito stiekem al zijn komen kijken
tijdens een van de zomer-openstellingsmiddagen
van de kerk?

Tekst: Ellen Vestjens
Foto’s: Ruud Balkenende en Ellen Vestjens

SAENREDAM
Pieter Jansz. Saenredam werd geboren in Assendelft in 1597. Nadat zijn vader was gestorven,
verhuisde hij op elfjarige leeftijd met zijn familie naar Haarlem, waar hij de rest van zijn leven
bleef wonen. Als vijftienjarige ging hij in de leer als kunstschilder. Tijdens zijn opleiding raakte
hij bevriend met Jacob van Campen, de bekende architect van o.m. het paleis op de Dam, het
Mauritshuis en van, jawel, de Nieuwe Kerk in Haarlem.
Saenredam legde zich vrijwel volledig toe op het schilderen en tekenen van architectuur en
kerkinterieurs. Zijn schilderproductie was laag met gemiddeld maar anderhalf doek per jaar.
Voor het geld hoefde hij niet te schilderen omdat hij ruim kon leven van een erfenis die een
VOC-oom hem had nagelaten. Saenredams favoriete onderwerp was de Grote of Sint Bavokerk
op de Grote Markt, waar hij sinds zijn dood in 1665 ook begraven ligt.
IMAGINAIR
Saenredam werkte heel zorgvuldig. Hij mat alle afstanden in de kerk, de doorsneden van de
zuilen, de afstanden tussen de tegels, en maakte een plattegrond en schetsen. Die werkte hij in
zijn atelier uit tot een tekening als basis voor het uiteindelijke schilderij. Hij legde de tekening
tegen het paneel, drukte de lijnen door en sloeg een spijker in het verdwijnpunt. Aan deze spijker
bevestigde hij een touwtje dat fungeerde als hulp bij het bepalen van het gekozen perspectief.
Maar om het beeld te verfraaien paste hij soms bepaalde onderdelen in de ruimte aan. Zo
versmalde hij dichtbij staande zuilen, of verlegde een opening enkele graden. Hij schilderde
zelfs interieurs vanuit een imaginair gezichtspunt. Als je de perspectiefregels volgt, blijkt dat de
kunstenaar op een plek buiten de kerk moet hebben gestaan.
Voor Saenredam waren rust en stilte in zijn schilderijen belangrijk. Er staan slechts weinig
mensen op, die vaak ook kleiner zijn weergegeven, om zo nog eens de grootsheid van het
bouwwerk te benadrukken. Onderzoek wees uit dat in enkele gevallen de mensen zelfs pas in de
negentiende eeuw aan de schilderijen zijn toegevoegd.
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Een gezellig buurtrestaurant voor lunch
borrel en diner

inds de oorlog in Oekraïne uitbrak, heeft
de Vijfhoek zich van zijn beste kant laten
zien. Overal Oekraïense vlaggen, in de kelder
onder de Hema een ontmoetingsplek van de stichting
Rasom, hulp bij vervoer. Karina en Iryna Poliakh
uit het zwaar getroffen Charkiv wisten niet wat ze
meemaakten toen ze hier ruim vier maanden geleden
aankwamen met Karina’s dochtertje Nina (8) en hun
kat Runa. Op het Vijfhoekspleintje stond een compleet
ingericht huis voor hen klaar en een grote groep
buurtbewoners wachtte hen op!

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Een warm
welkom
Ontroerd vertelt het tweetal (beiden 33) over het
warme welkom dat hen overspoelde na hun vlucht
uit Charkiv in het noordoosten van Oekraïne, vlak
bij de grens met Rusland. Een stad met zo’n 1,4
miljoen inwoners, waar ze een half jaar geleden een
appartement hadden gekocht in een mooie bosrijke
wijk. De lening daarvoor was net afgelost.
Karina: “We leidden daar ons normale leven, met werk
en school. Wel hadden we voorzorgsmaatregelen
genomen. De auto was in orde en we legden er steeds
wat spullen in, zodat we zo nodig meteen konden
vertrekken.”
Ze verwachtten niet dat het zover zou komen – maar
toch kwam dat moment in de nacht van 24 februari.
Iryna: “We werden wakker van explosies van bommen.
Vreselijke geluiden.” Eerst was er ongeloof. Karina:
“Iryna riep: ‘wakker worden’, maar ik had net covid
gehad - ‘laat me slapen’, riep ik nog.”
Een appartementengebouw vlakbij werd getroffen.
Iryna: “We wilden het liefst in onze eigen stad blijven
wonen, we wilden niet weg. Maar blijven kon niet.
En verhuizen naar een andere stad in Oekraïne was
geen optie, alle steden in het westen zitten boordevol
vluchtelingen.”
Er was geen andere uitweg dan vertrekken.
Wat ze achterlieten is met geen pen
te beschrijven. De nieuwe flat, maar
ook familie en vrienden. Iryna’s
ouders bleven achter, Karina’s grootmoeder verhuisde
eerst naar een andere stad, maar keerde toch vol
heimwee terug naar Charkiv. Staat hun flat er nog? Ze
weten het niet. Hun kennis halen ze fragmentarisch uit
de sociale media. De universiteit is gebombardeerd,
half juli vielen nog veel doden bij een bombardement.
Straatgevechten zijn er niet, nu de Russische
soldaten weg zijn – wat bleef zijn de dagelijkse
bombardementen.
Karina: “Kennissen van ons zijn gedood. Het is vreselijk,
ze gooien alles plat, bombarderen huizen, scholen,
ziekenhuizen. Geen militaire doelen, maar burgers.”
Bommen

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

v. l . n . r. : Ka r i n a , Ni n a , I r y n a

Iryna: “We reden zes dagen alsmaar door, wisselden elkaar af achter
het stuur. En de eerste twee dagen sliepen we niet eens.” Karina:
“Ongelooflijk dat zo’n kind van acht jaar rustig mee ging, in de auto, met
de iPad en spelletjes als enige vermaak.”
In Polen kwamen ze vier weken op krachten bij vrienden van vrienden. Nederland
kwam in beeld doordat Iryna voor het Hollandse bedrijf Studytube werkt. Iryna: “Ik
heb fantastische collega’s, zovelen wilden helpen. We konden kiezen uit een lijst
adressen. Haarlem, Leiden, Hoorn – het zei ons natuurlijk weinig. Uiteindelijk kozen
we voor een huis van een collega hier in de Vijfhoek. We zouden alles geaccepteerd
hebben, maar dit is echt zo mooi! We mogen tot augustus 2023 blijven. We zijn
ontzettend blij, ook voor Nina, die hier naar school kan. En in het Badhuis in de
Leidsebuurt volgen we lessen Nederlands.”
Polen

De Vijfhoekers in de naaste omgeving ontpopten zich als geweldige
helpers. Het lege huis werd ingericht met van alles, van wasmachine
en bank tot zoutvaatje. Iryna werkt online als IT’er bij haar bedrijf,
Karina probeert als vrijwilliger haar praktijk als psychotherapeut overeind te houden,
ook online natuurlijk - ‘want ik kan toch niet zomaar stoppen’!”
Karina: “We wilden van het begin af aan gewone buurtgenoten zijn. Al de banden
met onze vrienden en kennissen zijn verbroken door de oorlog, ons hele verleden is
in één dag vernield. We moeten nieuwe relaties aanknopen.”
De wijk

Zouden ze ooit teruggaan? Karina: “Voor de oorlog echt uitbrak
hebben we hier veel over gepraat. Als het bombarderen stopt, duurt
het toch nog vijf, zes jaar voor we terug kunnen. En dan is het nog
levensgevaarlijk door de boobytraps overal.”
Daarom leven ze in het heden. En fietsen rond in de stad en de regio, op zoek
naar eigen woonruimte voor later. Er is een toekomst. Iryna: “Maar elke avond,
als niemand het ziet, huilen we.” Karina: “Je kunt je niet altijd overgeven aan het
verdriet, dat kunnen we Nina ook niet aandoen.”
Terug?

Tekst: Inge Crul. Foto's: Thera ter Beek
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THE BITTER JUG BLUES

Twee doorgewinterde Haarlemse muzikanten die samen ineens
het beste in elkaar naar boven blijken te halen. Vijf jaar geleden
ontdekten ze hun gezamenlijke geluid en in juni 2022 presenteerden
ze hun eerste album: Bitter Jug Blues. Stomp Brothers Pieter Mulder
en Sjef Huurdeman zijn er supertrots op.

The Stomp Brothers
verwonderen elkaar
ELEKTROTECHNISCH
BURO MARCEL VITTALI
STAAT GARANT VOOR
VAKMANSCHAP EN
KWALITEIT.

MIX VAN FLAMENCO EN BLUES
Na het Waagoptreden volgden er als vanzelf meerdere. Sjef: “We
kennen veel café-eigenaren. Zo speelden we onder andere in Lokaal,
Koops en De Oude Floryn. Onze muziek blijkt hier ook erg geschikt
voor.” Zelf omschrijven ze hun stijl gekscherend als ‘Flamoes’, een
samentreksel van Flamenco en Blues. Het is muziek uit alle tijden,
alle genres door elkaar, eclectisch. Maar op bijna alle nummers wordt
gitaar en soms ook banjo gespeeld. En samen met de mondharmonica
van Sjef wordt het een eigen en herkenbaar geluid. Ze spelen eigen
materiaal, ook covers en soms meerdere nummers als medley door
elkaar. Maar dan wel vervormd naar de Stomp Brothers-stijl.

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

Botermarkt 17
Haarlem

2011 XL
023-5325267

www.CafedeRoemer.nl

Mijn geest staat als met röntgenstralen
Van achtren door mijn hoofd geperst.
Hij volgt haast al mijn grillig dwalen,
wordt uit zijn bronnen steeds ververst.

GLAS IN LOOD
Kopiëren & Printen
Posters & Banners

Louis Lehmann

ATELIER SCHMIT

Drukwerk & Textiel
Belettering & Vormgeving

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

www.glasinlood.com

Pieter Mulder, de man die je in zijn deuropening op de hoek Gedempte
Voldersgracht/Drapenierstraat regelmatig gitaar ziet spelen, is
duidelijk: “We voelen elkaar perfect aan en dan wordt het wat we
onbewust bedoeld hadden.” Pieter en Sjef kennen elkaar al lang. In de
jaren zeventig was Sjef betrokken bij het uitbrengen van een plaatje
waar Pieter met zijn toenmalige band op te horen was. Toch spelen ze
pas een jaar of vijf echt samen. Sjef: “Voor een livemuzieksessie in
De Waag moest nog een set worden ingevuld. En ineens dacht ik aan
Pieter.” Pieter vult aan: “Maar ik wilde dat niet alleen doen. Doodeng
vond ik dat. Dus ik stelde voor dat Sjef met me mee zou spelen.” Ze
brachten wat tijd samen door en bleken al snel tot een heel repertoire
te komen.

Wolstraat 5 Haarlem

Tekst: Petra Niewenhuis
Foto: Marten Spinder

EXPERIMENTEREN
Pieter is degene die verzint en schrijft. Veelal geïnspireerd door de
gedichten van kunstenaar Louis Lehmann: “De teksten van hem
hebben mij ‘getoonzet’. Ik lees een gedicht en pats, ik kan de muziek
plaatsen.” Vervolgens speelt hij het voor aan Sjef. Sjef: “Ik luister,
speel wat mee, ga experimenteren en improviseren en dan ontstaat
er vanzelf wat.”
Het samen spelen brengt ook nieuwe ervaringen en overwinningen.
Pieter: “Ik was wel gewend om in bandjes op te treden, maar echt alleen,
dat was altijd een stap te ver. Nu durf ik, juist door Sjef, op te treden.
We weten wat we durven en aankunnen en hebben elkaar aangetoond:
dit zijn wij en dit kunnen wij.” Sjef: “Door de nummerkeuze en muziek
van Pieter heb ik geleerd om veel harmonieuzer te spelen en het bereik
te vergroten. Ik heb veel meer mogelijkheden van de mondharmonica
ontdekt. Ik verwonder mezelf iedere keer weer.” Pieter vult aan: “We
verwonderen elkaar.”
HET ALBUM
Tijdens covid bedachten Pieter en Sjef dat ze ook buiten Haarlem
wilden gaan spelen. Maar daar was wat voor nodig. En zo kwamen ze
op het idee om een plaat te maken. Met hulp van platenzaak Sounds
kregen ze dit daadwerkelijk voor elkaar. Sjef: “En de hoes is belangrijk.
Speciaal voor ons ontworpen door bevriend striptekenaar Olaf Jens.”
Het album bracht ook weer nieuwe optredens, waaronder een
fantastisch optreden in Café de Vijfhoek. Pieter: “We zijn heel trots op
het album en we krijgen enthousiaste reacties. We willen heel graag
nog veel meer optreden. En wie weet volgt er nog een keer een nieuwe
plaat, maar dan helemaal gebaseerd op Louis Lehmann.”
Het album is te koop bij Sounds in de Grote Houtstraat en te beluisteren
via Soundcloud.
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Stuivertje wisselen met twee gevelstenen
WILSONSPLEIN 4

Het verkeerscirculatieplan dat in het begin van de jaren zeventig voor
de Vijfhoek werd bedacht, zou voor de bewoners van het Wilsonsplein
grote gevolgen gehad hebben. Het idee was dat de Sophiastraat werd
doorgetrokken tot aan de Raamvest. Van de huizen die daar staan
moesten er dan een paar verdwijnen, misschien wel het hele rijtje.
De bewoner van Wilsonsplein 4 zag het met lede ogen aan. Het
pand werd al sinds 1875 door de familie bewoond en was door zijn
grootvader, de beroemde architect Johannes Jansen - onder meer
bekend van het raadhuis in Zandvoort – nog geen vijftig jaar daarvoor
voorzien van een nieuwe gevel in Hollandse renaissancestijl, met
trapgeveltje. Maar de gemeente vond dat het plan vanwege het alsmaar
oprukkende autoverkeer doorgang moest vinden en dus besloot de
familie te verhuizen naar buiten de stad.
Wetende dat bij sloop vaak de mooie ornamenten van een pand onder
de slopershamer sneuvelen, of zomaar verdwijnen, werd besloten
gevelsteen ‘De Doelmolen’ die in 1917 was geplaatst, eraf te halen en
mee te nemen. Echter, kort na het vertrek van de bewoners veranderde
de gemeente in 1976 van idee en verdween het onzinnige plan in de
prullenmand. De huizen bleven staan.
Vanaf 1994 woonden Ron en Paula da Silva in het huis op Wilsonsplein 4,
dat inmiddels was gesplitst. Ron schreef in het Binnenblad trots over de
rijke historie van het pand, maar hij ergerde zich wel aan de storende
lege plek boven de voordeur. Omdat hij beeldhouwer Hans ’t Mannetje
nog kende uit de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam verzocht hij hem een
nieuwe gevelsteen te ontwerpen en te maken. Het werd een steen met
een voorstelling van de Lalla Rookh, een historisch zeilschip met een
voor Ron persoonlijk verhaal. Zijn grootvader was eind negentiende
eeuw nog met dit schip als contractarbeider vanuit Brits Indië naar
Suriname gekomen. In 2002 werd de nieuwe steen boven de voordeur
geplaatst.
Maar hier houdt het verhaal niet op. Onvermoeibaar op zoek naar
verdwenen gevelstenen krijgt Martin Busker, in 2012 als voorzitter
van de Stichting Geveltekens Vereniging Haarlem (SGVH) een gouden
tip van zijn oud-collega Wim Schipper. Deze weet te melden dat de
oorspronkelijke gevelsteen ‘De Doelmolen’ is opgedoken in… Krimpen
aan den IJssel. Jos, de achterkleinzoon van Johannes, woont daar en
heeft de steen nog steeds in bezit.
De hardstenen zijlijsten ontbreken, maar verder is de steen geheel
intact. De familie Jansen vind het een goed idee dat hij wordt
teruggeplaatst, maar bedingt wel dat de gevelsteen haar eigendom blijft
en in de toekomst in Haarlem blijft. De SGVH stemt hier graag mee in.
Na restauratie van de steen wordt deze in 2014 opnieuw ingemetseld
boven de voordeur. De gevelsteen met de Lalla Rookh schuift een stukje
op en komt boven de deur naar de bovenverdieping.

De voorzieningen aan boord waren ronduit
slecht en het schip was absoluut niet
berekend op de 410 passagiers. Onderweg
stierven elf van hen. Het schip had een te
grote diepgang om tot Paramaribo door te
kunnen varen en er was nog geen ‘koeliedepot’ om de mensen op te vangen, dus
werden ze meteen verdeeld over een aantal
plantages. Voor de eigenaren kwam het
schip net op tijd. Zij hadden na het wettelijk
beëindigen van de slavernij per 1 juli 1863
de zaak weten te rekken door alle ex-slaven
te verplichten nog tien jaar op hun plantages
te blijven werken. Aan deze dwangarbeid
onder ‘toezigt van de Staat’ kwam dus drie
weken later, op 1 juli 1873 een eind.

Tekst Hans Smit
Foto's: Gevelstenen.net, Wikipedia

Nu de Afro-Surinamers echt vrij zouden
worden, was de verwachting dat de
GEVELSTEEN ‘DE DOELMOLEN’
De afbeelding op deze gevelsteen is een
3D-kopie van een aquarel uit 1798 van
Wijbrand Hendriks (1744-1831). Afgebeeld
wordt het Raamplein (tegenwoordig het
Wilsonsplein) zoals dat er toen uitzag. De
schilder zat op het plein, met zijn rug naar de
(toen nog niet gedempte) Raamgracht.
De stadsmuur stond er nog en het poortje
in het midden van de afbeelding is de
Raampoort.
Deze doorgang in de muur, die nauwelijks
de naam ‘poort’ verdient, is gemaakt in 1610
toen met de komst van de vele Vlamingen
de Vijfhoek werd volgebouwd. Voor de
grote ramen - waarop de lakense stof werd
gespannen - was geen plaats meer binnen
de muren van de stad. Die verkasten naar
het ‘Muizenveld’, een stuk land buiten de
singel, ongeveer waar nu de Stadsschouwburg
staat. Om de werkers in de voor Haarlem zo
belangrijke lakenindustrie niet te verplichten
steeds een eind om te lopen werd deze
doorgang gemaakt. Bij de sloop van de
stadswal werd het poortje, dat inmiddels al
was vervangen door een ijzeren hek, in 1846
eveneens gesloopt.
De korenmolen op deze afbeelding staat er
sinds 1870 ook niet meer. In 1667 was hij
vanaf de Baan, net buiten de stadsmuren,
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de overtocht aanmerkelijk bekort werd.
Op die manier arriveerden bijna 35.000
hindoestanen en moslims in Suriname. Na
vijf jaar werken op de plantages mochten ze
terug, maar de meerderheid bleef, met als
gevolg dat de hindoestanen nu de grootste
bevolkingsgroep van het land vormen.
De Lalla Rookh die als eerste
immigratieschip de geschiedenis in is
gegaan, heeft zelfs sinds 2016 een eigen
museum in Paramaribo. En 5 juni wordt
nog steeds herdacht als Prawas Din, de
hindoestaanse immigratiedag.

hierheen gehaald en geplaatst op de
fundamenten van de oude schutterstoren
die daar ooit had gestaan. De belegering
door de Spanjaarden had geleerd dat een
muur goede bescherming biedt, maar dat
het raadzaam is om de voedselvoorziening
binnen de muren op peil te houden. En dan
is een korenmolen erg handig.
Het huis rechts staat op de hoek van de
Sophiastraat die toen de Bereiderstraat
heette. Een bereider was degene die in
de lakenindustrie de taken verdeelde en
de kwaliteit controleerde van de meestal
thuis geproduceerde halffabricaten.
Een van de huisjes links zou dan misschien
wel Wilsonsplein 4 kunnen zijn, maar door
alle verbouwingen zou dat toch al niet
herkenbaar zijn.
LALLA ROOKH
Op 5 juni 1873 arriveert de Lalla Rookh,
een vierkant getuigde bark, bij de monding
van de Surinamerivier. De overtocht vanuit
Calcutta, die 99 dagen had geduurd, moet
verschrikkelijk zijn geweest. De Indiërs aan
boord hadden dan wel een arbeidscontract
voor vijf jaar getekend, maar ze hadden
geen idee waar Suriname lag. De ronselaars waren hier opzettelijk vaag over
geweest, omdat ze vreesden dat voor een
reis naar de andere kant van de wereld
weinig animo zou zijn.

meesten van hen liever in armoe op een
kostgrondje zouden willen leven dan
verder te werken op een plek waar zij
en hun voorouders eeuwenlang waren
ontmenselijkt, gemarteld, verkracht en
vermoord. Met hun definitieve vrijlating in
1873 in het vooruitzicht had Koning Willem
III op 10 februari 1872 derhalve een deal
met koningin Victoria gesloten dat er in Brits
Indië contractarbeiders geronseld mochten
worden.
Op deze eerste reis volgden er vele,
uiteindelijk met stoomschepen waardoor

Vanaf ongeveer 1550 tot 1810 maakten gevelstenen het mogelijk snel een adres te herkennen.
Handig om reizigers de weg te wijzen. Met de
invoering van de huisnummers verdween deze
functie en dienden de stenen uitsluitend nog
ter versiering. Binnenblad beschrijft met enige
regelmaat de gevelstenen en andere geveltekens
die we in onze wijk aantreffen.
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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

 PLEINPICKNICK
Eindelijk was het dan zaterdag
9 juli zover na twee jaar van
‘onthouding’: de Pleinpicknick
op het Nieuwe Kerksplein. En
het was weer een groot succes!
Ondanks wat tegenvallend
weer genoten zo’n honderd
deelnemers van de zelf meegebrachte hapjes en drank. Er werd
gedanst op de muziek van
DJ Jorinde Kuipers, en kinderen
genoten van het speelkasteel.
Veel dank aan Annette Schild
voor de organisatie.

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

Grote Houtstraat 16 • 023-2001288

 BRANDWEER
Maandag 25 juli was er een wijkschouw met een brandweerauto om de
bereikbaarheid door hulpdiensten in de praktijk te testen. Brandweerman
Jaap Goos nam tot onze grote verbazing schadevrij alle door ons
aangewezen bochten en straatjes. Nu had hij natuurlijk alle tijd om te
manoeuvreren. In noodsituaties is dat anders.
Veel hinder was er van auto's die niet netjes aan de kant stonden
geparkeerd. Ook fietsen op hoeken en over de straat hangend groen, bijv.
in de Doelstraat, geven problemen. De brandweer vraagt automobilisten
goed tegen de stoeprand te parkeren, de spiegels naar binnen te klappen
en de voorwielen niet naar buiten te draaien. Het kan het verschil maken
in acute situaties.
Met de inzet van camera’s straks in het autoluwe gebied en de mogelijke
komst van scanauto’s gaat dat allemaal veranderen. Dan hebben ook de
anti-parkeerpalen hun langste tijd gehad en zijn diverse hoeken makkelijker te nemen. Een echte probleemstraat bleek de Sophiastraat. In het
Raaksgebied kon de brandweer daarentegen vlot doorrijden.
Wellicht ten overvloede: voorkom brand, schaf een verplichte rookmelder
aan en doe voorzichtig als je op straat barbecuet.

 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
• De actie van de gemeente ter
promotie van verticaal groen
(klimplanten tegen de gevels)
is voorbij. Er kunnen geen
nieuwe aanvragen meer
worden ingediend.
• Op 1 oktober gaan de terrassen
van de horeca weer terug naar
de normale omvang van
‘pre-corona’. De horeca wilde
de grotere terrassen eigenlijk
liever zo handhaven.
• Volgende wijkraadsvergadering:
12 september 19 uur in het
wijkraadsgebouw.

VAN DE WIJKRAAD

 J EU DE BOULES:
LEUK, MAAR WAAR?
De gemeente vindt een jeu-deboulesbaan op het Wilsonsplein
op dit moment te veel ten
koste gaan van het groen en
de speelruimte voor kinderen,
maar is wel enthousiast over het
plan. De initiatiefnemers zijn
nog in gesprek met de gemeente
en op zoek naar een andere
locatie in de Vijfhoek. In het
najaar komt een vervolgoverleg
met de ambtenaren en de
geïnteresseerden/meedenkers
in de wijk. Houd de website van
de wijkraad in de gaten voor de
aankondiging en exacte datum
voor dit overleg.

 D EELSCOOTERS EN
FLITSBEZORGERS
De gemeente wil dat deelscooters
niet meer her en der op straat
worden achtergelaten. Ze moeten
in het centrum in vastgestelde
vakken worden geparkeerd. Ook
zijn maatregelen aangekondigd
over flitsbezorging. De bezorgers
moeten op goed bereikbare punten zitten voor zowel bevoorrading
als bezorgers. Dus niet in smalle
woonstraatjes. Ook mogen ze
geen geluidsoverlast veroorzaken
en niet ‘s nachts bezorgen.
 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
Op 23 juni organiseerde Café ’t Kantoor

Win twee

kaartjes!

de jaarlijkse haringparty. De opbrengst
van de honderd verkochte haringen gaat
naar een goed doel in de Vijfhoek. Dit jaar

Weet jij waar deze foto is genomen? Mail je antwoord
met je naam, adres en mailadres voor 21 september 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 ?

was de Stichting Anne-Bo aan de beurt.

Stichting Anne-Bo is opgericht
door Annemieke van der Wouw, ter

Er waren veel inzenders voor de WieWeetWaar prijsvraag
van juni. Allen hadden goed gezien waar deze bijzondere
gevelsteen in de muur zit: boven de voordeur van
Wilsonsplein 4. Het is een steen die de aandacht trekt.
En de geschiedenis ervan is wel heel bijzonder: die strekt
zich uit over heden en verleden, waarbij ook nog eens
een stuivertje-wissel plaatsvond. Een te mooi verhaal
om hier in één zinnetje te vertellen. Collega Binnenbladredacteur Hans Smit doet op pagina 16/17 de hele
geschiedenis uit de doeken. Lees en huiver, nee: geníet.
Wie extra zal genieten is de WWW-winnaar van de juni
quiz: van harte gefeliciteerd Anita Rensenbrink, jij kwam
als winnaar uit de bus en krijgt van bioscoop Pathé twee
vrijkaartjes om een film naar keuze te zien.

nagedachtenis aan haar dochter Anne-Bo
(www.stichtinganne-bo.nl).
Deze stichting streeft naar kansengelijkheid voor meisjes die dromen
hebben, maar niet altijd de weg weten of
geen netwerk hebben om deze doelen en
dromen te verwezenlijken. De slogan is
dan ook ‘studeren voor iedereen’.

Initiatiefnemer van de haringparty Ton
Veenhof vertelt: “Wij kopen altijd honderd
haringen in, die we zelf schoonmaken op
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 9.
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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ons terras. Die inkoop betalen wij zelf.
De opbrengst van de verkoop gaat in z’n
geheel naar het goede doel. Inclusief wat
extra vrijwillige bijdragen zijn we dit jaar
gekomen op een bedrag van 380 euro.”

