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Bijna een eeuw in de wijk 
Een ware familie Kroniek over de familie 

Schreuder in deze Kroniek geschreven 

door Hans van der Straaten.  

 

Hoe zes huizen in Bosch en Vaart met el-

kaar zijn verbonden en een slachtoffer van 

de pyromaan uit 1970 een gezicht krijgt 

 

► lees verder op pagina 2 en 3 

Nieuwe column Groen!  

 

Koffie in Hout  
Maaike le Grand ging op de koffie bij Jutta 

en Sjaak die sinds 2014 de koffieochten-

den in Restaurant Hout organiseren. Elke 

eerste maandagochtend van de maand 

regelen zij weer een interessante gast.  

 

► lees verder op pagina 9 

We hebben een nieuwe columnist!  

Vanaf nu staat Lucie Nijssen elke Kroniek 

stil bij Groen in onze wijk. Dat kunnen tips 

voor de tuin of zoals nu over openbaar 

groen zijn. 

► lees verder op pagina 5 

 

Nieuwe grasmat Oranjeplein 

========  van de wijkraad  ======= 

We zijn heel blij om te kunnen melden 

dat het de Gemeente gelukt is om nog dit 

jaar geld vrij te maken voor een grondige 

aanpak van de grasmat op het Oranje-

plein.  

De grasmat zal grotendeels worden afge-

graven om het bouwpuin te verwijderen. 

Vervolgens wordt nieuwe compost en grond 

aangebracht, bemest en belucht. Het hele 

gebied zal worden geëgaliseerd, aangerold 

en ingezaaid. Het werk start naar verwach-

ting eind november.  

Natuurlijk hebben wij de Gemeente ge-

vraagd of het wel zo verstandig is dit werk 

in de winter uit te voeren. Men wil nu star-

ten omdat er nog voor dit jaar geld be-

schikbaar is en men heeft ons verzekerd 

dat ondanks de winter het zaad zal ontkie-

men.  

Voor Koningsdag weer in gebruik  

Daarnaast zal in het voorjaar het hele ge-

bied nogmaals door gezaaid en bemest 

worden zodat we zeker nog vóór Konings-

dag volgend jaar de grasmat weer in ge-

bruik kunnen nemen. Tot die tijd zal het 

grasveld worden afgesloten en wij vragen 

alle bewoners/kinderen/hondenbezitters er 

aan mee te werken het project tot een 

succes te maken. 

Namens de hele wijk: 

“Gemeente Bedankt!” 

Nu nog een knollenveld…. 

… Hopelijk straks weer mooi groen gras 

 

NIEUWJAARSBORREL  

zondag 15 januari  

16.00 - 19.00 uur  

in Restaurant Hout 

KERSTZINGEN 
zaterdag 24 december  middernacht  Oranjeplein 
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Bijna een eeuw in Bosch en Vaart! 
Hoe zes huizen in Bosch en Vaart met elkaar zijn verbonden en een slachtoffer van de pyro-
maan uit 1970 een gezicht krijgt. 
Er zijn zo van die families die hechten 

aan een buurt en er generaties lang blij-

ven wonen. Een mooi voorbeeld is de 

familie Schreuder.  

Het begon met Johan Th.R. Schreuder, ge-

boren in 1870. Je hoort tegenwoordig wel 

dat Bosch en Vaart een uitwijkplaats is ge-

worden voor Amsterdammers. Dat is echter 

niet alleen de laatste tijd zo, dat is altijd zo 

geweest. Ook in het begin van de vorige 

eeuw besloten veel Amsterdammers zich te 

vestigen in Bosch en Vaart. Het werd ook 

makkelijk gemaakt door de tramverbinding 

met Amsterdam. Even de Kwakel bij de Ein-

denhoutstraat oversteken en je zat in de 

tram naar Amsterdam.  

Het huis met de rood-witte luiken 

Johan Schreuder, getrouwd met zijn nichtje 

Elisabeth C.M. Schreuder (ook een Schreu-

der, dus!), was hoofd van het Schreuder 

Instituut in de Jan Luykenstraat te Amster-

dam. Deze particuliere, gereformeerde 

school voor lager onderwijs en middelbaar 

uitgebreid lager onderwijs (MULO) was zijn 

bezit. In 1922 verkocht hij de school aan de 

gemeente Amsterdam. Van de opbrengst 

kocht hij in 1922 het huis Eindenhoutstraat 

31, het huis met de rood-witte luiken. Johan 

en Elisabeth Schreuder hadden elf kinderen, 

waarvan een flink aantal in 1922 al het huis 

uit was. Alleen de jongste kinderen verhuis-

den mee naar de Eindenhoutstraat 31. Op 

30 juli 1931 trouwde vanuit dit huis, een van 

de dochters, de 27-jarige Badje Schreuder 

met de 26-jarige Evert Fijn van Draat. Deze 

foto staat ook in het boek “Bosch en Vaart. 

Van Heemsteedse buitenplaats naar Haar-

lems Stadskwartier” op pagina 84.  

In 1934 is er weer een trouwerij vanuit het 

gezin van Johan en Elisabeth. Dochter Bets 

trouwt met de huisarts René Frijling. De hele 

familie staat er op, behalve de vader van de 

bruid, Johan Schreuder. Hij maakte waar-

schijnlijk de foto. 

Sterke band met de Eindenhoutstraat 

Om de band met de Eindenhoutstraat nog 

verder te versterken trouwt een zus van 

Elisabeth, Anna Schreuder, met de bekende 

kunstschilder Jan Visser en gaat wonen in 

de Eindenhoutstraat 47. Tientallen jaren 

later, Jan Visser en Anna Schreuder zijn 

dan al overleden, woont van 2004 tot 2010 

een achterkleinkind van Johan en Elisabeth, 

Barbara Schreuder, in datzelfde huis, waar 

ooit dus een zus van haar overgrootmoeder 

woonde.  

Knappe koppen waren het  

Het kinderrijke gezin van Johan en Elisabeth 

was in meerdere opzichten een bijzonder 

gezin. Drie van de elf kinderen schoppen 

het tot hoogleraar: theologie, geneeskunde 

en psychiatrie. Knappe koppen waren het. 

Het gezin leverde ook de eerste vrouwelijk 

dominee in de Hervormde Kerk: Hans 

Schreuder. Zoon Max Henri Schreuder 

(geboren in 1902) 

zat in die rij van elf 

kinderen ergens in 

het midden. Hij volg-

de de Hogere Han-

delsschool en ging 

werken bij de Neder-

landsche Handel 

Maatschappij (een 

voorganger van de 

ABN). Woonachtig in 

Amsterdam besluit 

hij in 1936 ook, net 

als zijn ouders, naar 

Bosch en Vaart te 

verhuizen. Hij koopt 

met zijn vrouw Riek 

Wijnbrans in 1936 

het huis Van Hogen-

dorpstraat 15. In dat 

huis worden onder 

andere Ger (1942) en 

Ronald (1946) gebo-

ren. Ger en Ronald 

wonen alle twee met 

hun gezin weer en 

nog steeds in Bosch 

en Vaart. Ger woont 

sinds 1972 in de Ein-

denhoutstraat 65 en 

Ronald sinds 1974 in 

het ouderlijk huis in 

de Van Hogendorp-

straat 15.   

Het netwek breidt 

zich uit 

Duizelt het u al? We 

gaan het netwerk nog 

verder uitbreiden. In 

de Westerhoutstraat 46 woont voor de oor-

log Ds. Sillevis Smit. Hij is getrouwd met 

Agaath Blokhuis.  

De dominee valt vlak voor de oorlog op de 

Wagenweg bij het Westerhoutpleintje heel 

ongelukkig van zijn fiets en overlijdt.  Wedu-

we Agaath Blokhuis hertrouwt na enige tijd 

met Gerard Schreuder, een van de kinderen 

uit het gezin van elf, een broer dus van Max 

en een oom van Ger en Ronald. Dan woont 

er dus ook een Schreuder in de Westerhout-

straat. Twee zoons van Max, Henk en Hans, 

oudere broers van Ger en Ronald, en een 

stiefzoon van Gerard Schreuder, Lisa Sille-

vis Smit zijn de jongens op de bekende oor-

logsfoto in het Bosch en Vaart boek. 

 

Badje Schreuder en Evert Fijn van Draat  

voor de Eindenhoutstraat 31 op 30 juli 1931 

 

De familie Schreuder bij de bruiloft van Bets Schreuder en  

René Frijling in 1934 voor de Eindenhoutstraat 31  

Van links naar rechts Henk Schreuder, Hans 

Schreuder en Lisa Sillevis Smit staan in de Van 

Hogendorpstraat op het punt de reis naar een 

gastgezin in Friesland te aanvaarden. Het is in 

het hartje van de Hongerwinter, januari 1945. 
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En nog is het verhaal niet klaar. De vader 

van onze Ger en Ronald, en de Hans en 

Henk van de oorlogsfoto, Max Henri Schreu-

der is zoals gezegd getrouwd met Riek Wijn-

brans. Een zus van Riek heette Cunera, 

tante Kuun, voor Ger en Ronald. Ook zij 

woonde in Bosch en Vaart en wel in de 

Ipenrodestraat 3. Als weduwe deelde zij dat 

huis met mevrouw Smallegange. Kuinera 

Wijnbrans woonde boven.  

De pyromaan had weer toegeslagen 

Tante Kuun, officieel mevrouw C. Verhave-

Wijnbrans, ging op zondag 13 april 1970 op 

bezoek bij haar vriendin mevrouw G. Stallin-

ga-Hoekstra, die woonde in de Bosch en 

Vaartstraat 26. Ooit was daar op de begane 

grond een apotheek gevestigd. Vlak na het 

invallen van de duisternis werd er brand 

ontdekt achterin een schoonheidssalon op 

de begane grond. De pyromaan had weer 

toegeslagen! Er woonden zeven personen in 

het pand. Er was een enorme rookontwikke-

ling. De beide dames werden in bewustelo-

ze toestand aangetroffen. Mevrouw Stallinga 

overleed ter plekke en mevrouw Verhave-

Wijnbrans, tante Kuun, is nog naar het Dia-

conessenhuis op de Hazepaterslaan ge-

bracht, waar zij een dag later overleed. 

Overal in Bosch en Vaart zijn er dus sporen 

van de Schreuders te vinden. En er is dan 

ook nog een Schreuder op het Oranjeplein, 

maar dat is geen familie. Ronald en Ger 

Schreuder wonen dus nog steeds met veel 

plezier in Bosch en Vaart. 

Hans van der Straaten 

 

 

 

Mevr C. Verhave-Wijnbrans,  

Tante Kuun in 1967. 

Website burenhulphaarlem.nl gelanceerd 
Op een zonnige septemberdag verzamel-

den zich een flink aantal Haarlemmers 

om de officiële opening van de website 

burenhulphaarlem.nl  door wethouder 

Jur Botter te vieren. 

Deze website is het geesteskind van Margo 

van den Berg, de initiatiefneemster van het 

project Burenhulp in Haarlem.  

Een goed idee kan niet zonder een goede 

uitvoering. En dat dit goede idee zo’n goede 

online vertaling vond in de nieuwe website 

burenhulphaarlem.nl, is in niet geringe mate 

ook de verdienste van de websitebouwer en 

de fotograaf. Hoogste tijd dus om eens een 

gesprekje te hebben met Rogier Mostert, 

online marketing specialist. Zijn bedrijf heet 

Webmonnik.nl en deze naam geeft al een 

beetje aan waar hij voor staat: precies en 

geduldig kwaliteitswerk, zoals je dat van 

monniken kunt verwachten. We willen hierbij 

niet onvermeld laten dat Rogier zijn werk 

mede heeft kunnen doen dankzij een royale 

bijdrage van makelaardij Puur, tevens 

hoofdsponsor van onze wijk. 

Doelgroepen 

De eerste vraag die hij de opdrachtgever 

stelt is: Wie is je doelgroep? 

En direct daar begint al de complicatie, om-

dat burenhulphaarlem.nl tot doel heeft 

meerdere doelgroepen van elkaars werk op 

de hoogte te brengen en met elkaar te ver-

binden. Op het moment van schrijven doen 

er al tien Haarlemse wijken mee aan het 

project Burenhulp. Elke wijk heeft een cen-

trale coördinator, die  voor elke straat  in de 

wijk een straatcontactpersoon probeert te 

vinden. De idee is dat buren elkaar helpen 

bij tijdelijke problemen, zoals boodschappen 

doen of kinderen naar school brengen als 

moeder opeens met een gebroken been 

moet worden opgenomen in het ziekenhuis. 

De straatcontactpersoon coördineert dan de  

 

tijdelijke hulp. Burenhulp is expliciet niet 

bedoeld voor zorgtaken als steunkousen 

aantrekken, douchen e.d. die traditioneel tot 

de taken van de Thuiszorg worden gere-

kend. 

De website vergemakkelijkt het wel voor alle 

partijen zoals bewoners, buren die een 

handje willen helpen, leden van het Sociale 

Wijkteam, waartoe bv Thuiszorg behoort,  

artsen en ook de wijkagent om met elkaar in 

contact te komen. Met enkele kliks kun je 

van elke wijk de wijkcoördinator Burenhulp 

vinden, maar ook de sociale kaart waarop 

alle genoemde organisaties te vinden zijn 

met adres en telefoonnummer. En je kunt je 

natuurlijk melden, met ideeën of vragen. 

 

 

Rogiers kracht is dat hij voor zoveel spelers 

een heel overzichtelijke site heeft gemaakt. 

Hij heeft zich heel goed weten te verplaat-

sen in degene die naar informatie surft.  

Fotografie 

Daarbij steunt de ogenschijnlijke eenvoud 

en helderheid van de site in niet geringe 

mate op de prachtige foto’s van Chris Hoef-

smit. Men zegt wel eens: een plaatje zegt 

meer dan honderd woorden, en dat is zeker 

bij  de foto’s op burenhulphaarlem.nl het 

geval! Je ziet meteen waar het om gaat: 

contact op een ongedwongen manier, een 

praatje en gezelligheid die een ieder zich 

doet thuis voelen in de wijk. Surf wat rond 

en lees de tips voor wat je zelf kunt doen in 

je straat!  

                                           Maaike Le Grand 
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Nieuw fotoboek  
Chris Hoefsmit 

Onze ‘eigen fotograaf’ Chris Hoefsmit pre-

senteerde donderdag 24 november zijn 

nieuwste fotoboek, dat hij samen met Fred 

Icke en zijn zoon Jurriaan Hoefsmit maak-

te, bij boekhandel Blokker op de Binnen-

weg. 

Chris Hoefsmit is voor menig Bosch en Vaar-

ter geen onbekende, hij fotografeert al 55 

jaar, van zijn vader geleerd. En nu is zijn 

zoon de jongste fotograaf in een lange tradi-

tie. Wij genieten in de Kroniek al jaren van 

zijn prachtige foto’s. Kijk vooral even op pagi-

na 6 van deze Kroniek. Vele fotoboeken ver-

schenen al van zijn hand, ook het nieuwste 

zal velen aanspreken. 

Op donderdag 24 november werd het 400 

pagina dikke met vele duizenden foto’s tellen-

de fotoboek ‘Het Heemstede Boek’ gepresen-

teerd bij boekhandel Blokker op de Binnen-

weg. 

Niet alleen alle straten en laantjes, maar ook 

hun bewoners heeft hij in beeld weten te van-

gen. Zijn geheim? “Communiceer, stel men-

sen op hun gemak. Als fotograaf ben je ook 

regisseur, je zorgt ervoor dat ze zich lekker 

voelen, met een grapje of wat dan ook.” Hij is 

nog steeds een beetje verbaasd dat zovelen 

hem binnenlieten, maar als je een beetje ob-

serveert hoe hij opereert, snel, vlot, met een 

niet aflatende reeks korte kleine aanmoedi-

gingen, snap je iets meer van die toeschiete-

lijkheid. 

Het boek ligt nu in de boekwinkel. 

http://boschenvaart.nl/wp-content/uploads/2016/11/cover.jpg
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Column GROEN! Stoeptuintjes, veroverde stukjes ‘openbaar’ groen.  
De gemeente Haarlem juicht de adoptie 

van een groenstrook toe. Nadat je een 

overeenkomst sluit, markeert Spaar-

nelanden het stukje groen door een spe-

ciaal paaltje zodat geparkeerde auto’s en 

de bezemwagen van de plantsoenen-

dienst de kwetsbare beplanting niet plat-

rijden.  

Hoe leuk zou het zijn om wat meer bloeien-

de planten in onze ‘monumentale en door 

makelaars vaak lyrisch omschreven 

‘groenste buurt’ van Haarlem te zien. Dit kan 

in boomspiegels (de grond om de boom 

heen) of wellicht een deel van het Oranje-

plein, als daar draagvlak voor is.   

Voor degene met lichtgroen getinte vingers: 

hoe ga je te werk? Je bepaalt zelf eerst wel-

ke boomspiegel je gaat inplanten en de ge-

meente of jij plaatst daar de korte paaltjes in 

de hoeken. Span daar eventueel een ijzer-

draad omheen (Waarschuw dan wel de bu-

ren om schade aan de heilige koets te voor-

komen). Schep dan eerst voorzichtig wat 

aarde weg, zodanig dat je de wortels van de 

boom niet beschadigt. De boom eet & drinkt 

immers ook uit deze grond. Tussen haakjes: 

In de straten waar berken staan, kan je het 

maar beter vergeten want onder een berk 

wil niet veel groeien.  Neem je zojuist aan-

geschafte planten erbij. Om je tijd te bespa-

ren geef ik hieronder het recept voor vaste 

planten, maar je kan ook denken aan éenja-

rigen als Fuchsia, Erigeron, of zaai wat 

Stokrozen. Twaalf planten is een mooi aan-

tal, anders gebeurt er nog niks. Vul een em-

mer met water. Doop elk plantje vóordat je 

het plant even on-

der water tot de 

wortels (de levens-

adertjes) zich heb-

ben volgezogen. 

Dan op gelijke 

afstand een beetje 

diep planten.   

De volgende plan-

ten kunnen best 

tegen een stootje 

of hockeybal èn ze 

vinden het zowel in 

de zon en de scha-

duw wel prima. 

Begin rondom de 

boom met enkele 

bodembedekkers 

als Maagdenpalm 

[Vinca Minor]. Plant 

voor de afwisseling aan de straatkant, of 

rondom een rijtje siergras [Carex Variegata]. 

Verspreid zet je een stuk of drie duizend-

knopen [Persicaria Amplexicaule] deze wor-

den lekker hoog. Je topt af met een groepje 

doorbloeiende Ooievaarsbekken [Geranium 

‘Rozanne’] en, als kers op de taart en voor 

de broodnodige bijen nog de Prachtkaars 

[Gaura Lindheimeri ] welke de hele zomer 

rijkelijk bloeit en wuift. In het najaar (nu dus) 

duw je een handje, daarna goed handen 

wassen;-) bollen in de grond als botanische 

krokussen of tulpjes voor de eerste kleur in 

het voorjaar. Succes verzekerd! 

In droge perioden natuurlijk wel dagelijks 

een plens water geven. Leuk taakje voor de 

kids! We creëren zo gevarieerde stukjes 

groen waar de natuur een kans krijgt in 

plaats van hondenhandtekeningen. 

zie ook www.spaarnelanden.nl groenstrook 

adopteren  

Lucie Nijsen 

 

Lucie Nijsen runt een tuinadviesbureau met 

zo’n 15 jaar ervaring in tuinontwerp & reali-

satie. Mocht je nog vragen aan de hand 

van dit artikel hebben, of je tuin groeit je 

letterlijk boven het hoofd, mail dan gerust. 

www.lucienijsen.nl  

 

Boomspiegel in de Bos en Hovenstraat            Foto: Lucie Nijssen 

Jubileum concert Bosch en Vaart koor groot succes 
Op 30 oktober vierde het Bosch en Vaart-

koor haar 25-jarig jubileum met een bij-

zonder optreden in de prachtige Groen-

marktkerk . 

Het koor zong  delen uit de ‘ Messe petit 

solennelle’  van Rossini en een ‘ Cherubijn-

se hymne no.1 van Tsjaikovsky.  

Maar het meest bij-

zondere deel was de 

uitvoering van het 

Armeens oratorium 

van Chatsjatoer 

Avedissian. Dit orato-

rium is bij veel Arme-

niërs bekend omdat 

het geschreven is ter 

nagedachtenis aan de 

slachtoffers van de 

gruwelijkheden die 

tijdens de oorlog in 

1915 in Armenië 

plaatsvonden. Indruk-

wekkende, geladen 

muziek over hoop en  

verdriet.  Traditionele 

Oosterse muziekin-

strumenten zoals de  

‘Ud’, de ‘Naj’ en de ‘Shevy’ gaven de Ar-

meense muziek een geheel eigen klank.  

Hans-Pieter Herman en Jeannette Verschu-

re  zongen de prachtige solo’s . Hans-Pieter 

is oud-leerling van onze dirigent Pierre 

Schuitemaker en  inmiddels professioneel 

zanger. Jeannette was in Haarlem al be-

kend in diverse sectoren van de uitvoerende 

kunst.  Een aantal jaren geleden voegde zij 

daar een nieuwe kunst aan toe. Zij kwam op 

het koor, nam zangles bij onze dirigent en 

zingt nu de sterren van de hemel.  Voor een 

indruk, kijk eens op YouTube naar: 

‘sam0278 huffener’. 

Hoge sopranen gezocht! 

Het koor is naarstig op zoek naar hoge so-

pranen! Kom eens vrijblijvend kijken. Iedere 

woensdagavond repeteren we van 20.30-

10.00 met daarna een borrel. Pelgrimkerk 

hoek Pijlslaan/Stephensonstraat.  Nadere 

inlichtingen boschenvaartkoor@gmail.com. 

 Wim de Jong 
Oosterse muziekinstrumenten geven een geheel eigen klank 
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Buurtgenoten: kunstenaar Michiel Hogenboom 

Michiel, omringd door kunst, met huisgenoot Snorro.                 Foto: Chris Hoefsmit 
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Michiel Hogenboom (49) is beeldend kun-

stenaar én ondernemer, een opvallende 

combinatie. Naast zijn succesvolle schil-

derscarrière, heeft hij samen met com-

pagnon Carolien Smit de website We 

Like Art ontwikkeld.  

Hij is al sinds zijn studietijd geworteld in 

Bosch en Vaart. Eerst op kamers bij een 

hospita op het Oranjeplein met cannabis in 

de achtertuin. Daarna via een bovenhuis 

aan de Schouwtjeslaan naar de Prinsesse-

kade, waar hij sinds 2000 woont met vrouw 

Bettina, zoon Ties en dochter Cato. 

‘De buurt is sinds 1993 toen wij er kwamen 

flink veranderd. Het was toen bepaald geen 

extreem hippe buurt. Meer vitrages, de voor-

tuinen zagen er anders uit, er woonden veel 

oudere mensen en er was nogal wat achter-

stallig onderhoud. Veel minder een samen-

klontering van hoog opgeleiden met twee 

auto’s voor de deur, zoals nu. De buurt is 

een stuk glossier, maar ook eenvormiger 

geworden.’ 

Michiel heeft een groot atelier aan de over-

kant van de Leidsevaart, op een steenworp 

afstand van zijn huis. Daar praten we met 

elkaar onder toeziend oog van zijn baad-

sters, gigantische doeken van zwart-wit 

naakten. Michiel is omringd door kunst, zo-

wel thuis als in zijn werk. Was dat altijd al 

zo? 

Van bestuurskunde naar kunst 

‘Van huis uit kom ik niet uit een kunstzinnig 

milieu. Mijn vader was militair en ik bracht 

mijn jeugd door in Oegstgeest en Meppel. Ik 

tekende wel altijd al veel, voornamelijk 

strips, maar pas tijdens mijn studie  

Bestuurskunde in Leiden ging ik heel actief 

tentoonstellingen bezoeken en ben ik ook 

gaan schilderen. Een van mijn docenten zei: 

“Waarom ga je eigenlijk niet naar de kunst-

academie?”  

Ik heb mijn studie in Leiden met hangen en 

wurgen afgemaakt, maar daarna heb ik me 

aangemeld voor de Rietveld Academie in 

Amsterdam. Die heb ik in vier jaar doorlo-

pen. Dat is een jaar sneller dan normaal, 

maar ik heb wel mijn diploma gekregen om-

dat ze vonden dat ik toen al zelfstandig be-

zig was.’ 

Vissers en jagers 

‘Een jaar na de Rietveld deed ik mee aan de 

Koninklijke Prijs voor de Schilderkunst met 

mijn eerste echte grote schilderij van twee 

bij twee meter van een visser. Dat hing op 

de tentoonstelling in het Paleis op de Dam 

en is uiteindelijk terecht gekomen in het 

UMC in Utrecht. Dat heeft veel deuren ge-

opend. Ik kreeg meteen een galerie, Wete-

ring Galerie in Amsterdam, en een tentoon-

stelling. Die vissers waren echt mijn onder-

werp en ik ben daar nog een hele tijd mee 

doorgegaan.’ 

Voyeurfotografie 

En nu dus de baadsters, je serie Echo 

Beach. Hoe ben je daar toe gekomen? 

‘Ik ben gefascineerd door paparazzi-foto’s 

van vrouwen die zich uitkleden, stiekem 

genomen zonder dat die vrouwen het wis-

ten. Het gaat me niet om het ranzige, maar 

juist om het ontroerende wat ze uitstralen. Ik 

isoleer ze van de oorspronkelijke betekenis 

en geef ze een nieuwe lading. De ongepo-

seerde houdingen, het ballet van poses, het 

naturelle ervan vind ik mooi. Het gaat om 

het je onbespied wanen, over onschuld. 

Eerst heb ik grote doeken in zwart-wit ge-

maakt met gewassen inkt, maar nu ga ik 

een serie maken op geprepareerd katoen 

met transparante acrylverf in kleur. Ik ben 

erg benieuwd hoe dat gaat uitpakken.’  

We Like Art 

Naast je leven als beeldend kunstenaar ben 

je ook nog bezig met de commerciële kant 

van het schildersbestaan. Hier kwam je stu-

die Bestuurskunde weer prima van pas. 

‘Ja, ik vond dat de kunstwereld een nogal 

gesloten blok vormt en wilde dat graag 

openbreken. Ik wilde kunst bereikbaar ma-

ken voor beginnende kunstkopers. Galeries 

kunnen heel hoogdrempelig zijn en een 

website is toegankelijker. We Like Art is een 

online platform voor beeldende kunst van 

hoge kwaliteit onder de 1500 euro. Inmid-

dels loopt dat heel goed en je zult verbaasd 

staan hoeveel werk van toonaangevende 

kunstenaars te koop is voor dat geld. Wij 

creëren op die manier ook een instroom van 

jonge mensen die kunst gaan verzamelen. 

De praktijk leert dat wanneer je eenmaal 

kunst gekocht hebt, het de tweede keer 

makkelijker wordt enzovoort. Daarnaast is 

WLA ook een blog waarop we enthousiaste 

verhalen vertellen over kunst en we gaan nu 

zelf ook kunstedities uitgeven.’  

Groot succes 

Jullie zijn er precies het goede moment in-

gestapt heb ik het idee. Online kunst kopen 

is nu helemaal hot. 

‘Dat klopt. Hoewel we daarnaast ook een 

paar keer meegedaan hebben aan de kunst-

beurs Art Rotterdam. En we organiseren zelf 

elk jaar in de Westergasfabriek een ver-

kooptentoonstelling waar we laten zien wat 

er gebeurt in de beeldende kunst. Daarmee 

brengen we WLA onder de aandacht van 

een groter publiek, op een manier die je niet 

ziet in musea. Daar gaat het vaak veel meer 

om video-installatie- of performance-kunst. 

Bovendien zijn de werken bij ons dan ook ‘in 

het echt’ te zien. Dat is voor de beoordeling 

van een kunstwerk voor veel mensen toch 

belangrijk. Vandaar dat we inmiddels ook 

een kantoor hebben geopend in Amsterdam 

vlak bij het Centraal Station waar kunste-

naars en kopers langs kunnen komen.’  

Dat neemt dus wel een groot stuk van je tijd 

in beslag. Gaat dat niet ten koste van het 

schilderen? 

‘Nou nee, uiteindelijk is het het allerleukste 

om zo’n groot doek op de grond te hebben, 

met verf in de weer te zijn en zelf werk te 

maken. Dat geeft toch de grootste kick.’   

Ellen van Mol 

We Like Art heeft een website 

welikeart.nl en is te vinden op Facebook: 

Facebook.com/welikeart.  

                          In Michiels atelier baadsters uit de serie Echo Beach.              Foto: Michiel Hogenboom 
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 Vileine pen gezocht!  
 

Een buurt die zichzelf 

gekscherend ‘het 

Reservaat’ durft te 

noemen, bewijst over een gezonde dosis 

zelfspot te beschikken.  

We zouden daar ook zo graag iets van terug 

zien in onze Kroniek. Wie o wie neemt de 

uitdaging aan om in een scherpe column 

onze lezers een spiegel voor te houden?  

Dat kan uiteraard ook onder pseudoniem.  

Meld je aan via info@boschenvaart.nl. 

de herfst is gearriveerd in ons  
mooie Haarlemmerhout! 
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KoffieinHout 
Elke eerste maandagochtend van de 

maand treffen buurtbewoners uit  

Bosch en Vaart elkaar onder het ge-

not van een kop koffie in Restaurant 

Hout aan de Wagenweg.  

Elke keer is er weer een interessante 

spreker. Over een onderwerp dat  wel 

of niet met de buurt te maken heeft, dat 

past in de actualiteit, of dat anderszins 

van belang is. De hoogste tijd om eens 

een gesprekje te hebben met de orga-

nisatoren die dit elke keer weer moge-

lijk maken: Jutta Swakowski en Sjaak 

Joziasse uit de Schouwtjeslaan. 

Al sinds 2012 

Zij hebben sinds medio 2014 alle Koffiein-

Houts georganiseerd. Het initiatief tot de 

koffieochtenden was al eerder genomen, in 

2012 en met enig speurwerk werd een aan-

kondiging van deze koffieochtenden gevon-

den in de (150ste!) Kroniek van Bosch en 

Vaart van juni 2012. Zo staat er te lezen:  

“Een van de uitkomsten van het onderzoek 

dat Haarlem Effect onder de ouderen in 

onze buurt heeft gehouden, was dat er bij 

meerdere buurtbewoners animo is voor het 

organiseren van een koffieochtend. De in-

vulling is nog helemaal open..”  De wijkraad 

heeft niet stilgezeten na dit advies en vond 

Anneke Jochemsen bereid die invulling te 

verzorgen. Na haar vertrek uit de buurt heb-

ben Jutta en Sjaak haar taken overgeno-

men. 

Veel interessante gasten 

Het programma is zeer gevarieerd geble-

ken!  Zo was er recentelijk veel waardering  

voor  Frits de Vries, de wijkagent, een char-

mante man die heel veel te vertellen heeft 

en uit de doeken deed welke babbeltrucs 

gebruikt worden om bij buurtbewoners bin-

nen te komen. “Ik heb net een huis verderop 

in de straat gekocht. En ik zie dat u precies 

de gordijnen heeft die wij zoeken, zou ik ze 

bij u kunnen 

opmeten?” En 

terwijl de buurt-

bewoner hoffe-

lijk koffie zet, is 

deze nieuwe 

“buurman” er al 

met zijn buit 

vandoor. Ook 

mama-

bakfietsen blij-

ken een gewild 

object voor dit 

ongewenste 

gilde. 

Er was ook 

veel belang-

stelling voor 

Desiree Cardi-

naals, een 

kunstenares 

die familiepor-

tretten schrijft. 

Voor Jeffrey 

Bosch, mede-

directeur van 

Bubb Kuyper, 

Haarlems Vei-

linghuis voor 

boeken en 

grafiek.  

Vol trots liet hij 

de originele 

handgeschreven 

schriften zien met de tekst van Bernlefs 

hartbrekende boek ‘Hersenschimmen’. In-

derdaad een bijzonder artikel zoals later op 

de veiling bleek.  

Soms ook buiten de deur  

En wat te denken van de buitengemeen 

interessante lezing over bijen, hommels, 

hoe imker te worden. Met een opengewerk-

te bijenkorf onmiddellijk op de achtergrond 

in de nabije Van Oosten de Bruynstraat. 

Velen, waaronder ondergetekende, wisten 

überhaupt niet af van dit piepkleine natuur-

centrumpje waar je allerlei dieren van dicht-

bij kunt observeren. De lezing door George 

Berenschot, over de Stichting Westelijk 

Tuinbouwgebied, de Buitenplaatsen Els-

wout,  Duin en Bosch en zijn illustere bewo-

ners leidde later tot wandelingen met deze 

bevlogen gids langs de sporen van dit verle-

den. Zo leert een mens zijn buurt kennen! 

De groep spreekt  soms buiten de deur van 

Restaurant Hout af, zoals bijvoorbeeld met 

de rondvaart (een wens uitgesproken door 

bezoekers van de koffieochtend), maar aan-

gezien niet iedereen meer goed ter been is, 

vinden de meeste bijeenkomsten plaats in 

het centraal gelegen Restaurant Hout.  

Jong en oud zijn welkom! 

Dit laat onverlet, benadrukken Jutta en 

Sjaak, dat ook jongeren welkom zijn. De 

koffieochtenden zijn bedoeld als een infor-

meel samenzijn waar je je buurtbewoners 

een beetje leert kennen en ondertussen ook 

meer hoort over de meest uiteenlopende 

onderwerpen. Zo was er bijvoorbeeld een 

zeer interessante lezing over de ramadan. 

Tegen de achtergrond van het feit dat er 

ook steeds meer Syrische vluchtelingen in 

Haarlem zijn gearriveerd, een heel goed 

gekozen thema. Toekomstige thema’s zijn 

Tuinen (februari), de bewegingskunst Tai 

Chi (maart) en vogels (April). 

Heb je een suggestie voor een onderwerp, 

of een spreker, aarzel dan niet contact op te 

nemen met Jutta of Sjaak (5425067), en 

vooral, aarzel niet om aan te schuiven bij de 

eerstvolgende KoffieinHout, elke eerste 

maandag van de maand om 10:30 uur. Je 

zult er geen spijt van hebben! 

Maaike Le Grand 

Altijd weten ze weer een interessante gast te strikken.               Foto: Chris Hoefsmit 

 

Jutta en Sjaak de drijvende krachten achter KoffieinHout      Foto: Chris Hoefsmit 
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Burendag in Bosch & Vaart 

Afgelopen 3 september was het weer tijd 

voor de jaarlijkse Burendag of Burenbor-

rel! 

Elf straten in de wijk vierden deze dag met 

een borrel, de Boekenrodestraat zelfs met 

een running-diner, en drie andere straten 

hadden al een andere datum gepland. On-

danks de regen later op de avond was het 

weer erg gezellig.  

Ook veel nieuwe bewoners 

Er zijn het afgelopen jaar veel verhuizingen 

in de wijk geweest en zodoende kwamen er 

ook veel nieuwe bewoners van onze wijk 

naar de borrels toe. Er werd volop kennis 

gemaakt en gekletst en dat is natuurlijk ook 

de opzet van de Burendag: Weten wie er bij 

je in de straat woont en buren (nog) beter 

leren in een ontspannen sfeertje zodat de 

drempel om elkaar in te schakelen als dat 

nodig is, laag ligt.  

Iedere derde zaterdag van september 

De keuze om het dit jaar 3 september te 

vieren werd mede bepaald doordat de kans 

op beter weer dan groter is, echter was het 

voor een aantal buren weer iets te snel na 

de zomervakantie. De scholen zijn dan net 

begonnen, er zijn al kennismakingsavonden 

op school en vaak al allerlei activiteiten. 

Daarom is besloten dat we voortaan kiezen 

voor iedere derde zaterdag in september. 

Dit betekent dat Burendag 2017 zal plaats-

vinden op zaterdag 16 september. Noteer 

deze datum dus alvast in je agenda, we 

hopen weer op een grote opkomst!!  

Website Burenhulp 

De meeste contactpersonen Burenhulp heb-

ben flyers gemaakt en verspreid en ook 

wordt er gewerkt met e-mailadressen. Als je 

op de hoogte gehouden wilt worden van 

activiteiten in jou straat en in de wijk, stuur 

dan even een e-mail naar de contactper-

soon van jou straat of naar de coördinator 

Burenhulp. Deze e-mailadressen vind je op 

www.burenhulphaarlem.nl (zie ook pag. 3) 

 

Laura Doggenaar 

Collage: Laura Doggenaar 

 

Hildebrand 
monument weer 
winterklaar 

De stichting Herstel Hildebrandmonument 

heeft op zich genomen het monument ook 

te onderhouden. Jaarlijks wordt de fontein-

bak schoongemaakt en de beelden in de 

was gezet. Het groen wordt onderhouden 

door Spaarnelanden.  
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Van de wijkraad 

Jouko Huismans: voorzitter 

jouko.huismans@boschenvaart.nl 

Vic van den Broek d’Obrenan: secretaris 

vic.vanderbroek@boschenvaart.nl 

Victorine Egter van Wissekerke: Kroniek, web-

site, digitale nieuwsbrief 

victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl 

 

 

Patrick van Harderwijk: sponsoring 

patrick.vanharderwijk@boschenvaart.nl 

Jeroen de Jonge: penningmeester 

jeroen.dejonge@boschenvaart.nl 

Lex Rietveld: contactpersoon gemeente en lo-

pende projecten 

lex.rietveld@boschenvaart.nl 

 

Wijkraad Bosch & Vaart 

Postbus 3237 

2001 DE Haarlem 

info@boschenvaart.nl 

redactie@boschenvaart.nl 

webredactie@boschenvaart.nl 

www.boschenvaart.nl 

@boschenvaart 

De wijkraad Bosch & Vaart 

Renovatie Voorbos Eindenhout en Heemtuin van start. 

 
De Gemeenteraad is definitief akkoord 

gegaan met het renovatieplan en de aan-

bestedingsprocedure is afgerond.  

Nog in november zullen de werkzaamheden 

starten. De verwachting is dat eind december 

het werk klaar is. Tijdens de werkzaamheden 

zal het Voorbos afgesloten worden met uit-

zondering van de de route vanaf de Wagen-

weg tot de sportterreinen. Voor de plannen 

zie de Kroniek van Juli op onze site. 

Ter voorbereiding heeft inmiddels een groep 

vrijwilligers van de Vrienden van de Hout in 

de voormalige Heemtuin het nodige snoei-

werk uitgevoerd en de oude stenen wal vrij-

gemaakt en hersteld. De vrijwilligers zullen 

na renovatie de Heemtuin ook onderhouden. 

Herstel Vredenhofstraat 
 

Na enig aandringen bij de Gemeente is het 

dan toch gelukt: de bestrating in de Vreden-

hofstraat ligt er weer spic en span bij. 

Herhaalde oproep zwamsanering 
Zoals eerder vermeld in de Kroniek heb-

ben de nodige huizen in onze buurt 

zwamvorming onder de vloer waardoor 

veel schade is ontstaan.  

Diverse gedupeerde bewoners hebben zich 

inmiddels  gegroepeerd om gezamenlijk de 

Gemeente aan te spreken. Wilt u ook mee-

doen, dan kan dat door een mail te sturen 

aan Arno Buijs (arnobuijs@hotmail.com). 

Vermeld daarbij in ieder geval de volgende 

gegevens: 

· N.A.W. gegevens 

· Telefoonnummer 

· Schadebedrag 

· Schadeomschrijving 

· Wanneer schade is geconstateerd 

· Wanneer herstelwerkzaamheden uitge-

voerd zijn en door wie. 

Graag zo snel mogelijk reageren. Begin 

volgend jaar zal overleg plaatsvinden welke 

route te bewandelen. 

Jurist gezocht 

Bent u jurist en/of kent u een jurist die op 

het terrein van aansprakelijkheid specifieke 

kennis heeft, laat dat dan ook even weten. 
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Colofon 
Kroniek van Bosch & Vaart wordt uitgegeven onder auspiciën van de wijkraad. De Kroniek verschijnt 3x per jaar. De oplage is 950 exemplaren.  

Redactie: Victorine Egter van Wissekerke, Maaike Le Grand en Ellen van Mol. Advertentiewerving: Patrick van Harderwijk.  

Fotograaf: Chris Hoefsmit. Lay-out: Victorine Egter van Wissekerke.  Aan dit nummer werkte verder mee: Hans van der Straaten. 
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Agenda 
Zaterdag 24 december middernacht 

Kerstzingen op het Oranjeplein  

Zondag 15 januari 16.00 tot 19.00 uur 

Nieuwjaarsborrel in Restaurant Hout  

Donderdag 9 maart 20.00 tot 22.00 uur  

Jaarvergadering Wijkraad Bosch & Vaart in 

de bovenzaal van Restaurant Hout (meer 

informatie in het Kroniekje van februari) 

 

Maart - Verschijning volgende Kroniek  

Kopij aanleveren kan tot begin maart.  

 

 

Koffie in HOUT 

Elke eerste maandag van de maand in 

Restaurant HOUT op de Wagenweg 

Maandag 5 december 10.30 uur  

Agnes de Waard - Wiskunde is leuk  

Maandag 2 januari 10.30 uur  

Een frisse start - geen speciale gast  

Maandag 6 februari 10.30 uur  

Wilma Bestebreurtje over Tuinen  

Maandag 7 maart 10.30 uur  

Ans Roodenburg  over Tai Chi 

Maandag 3 april 10.30 uur  

Nico Marra - je bent vogelaar... 

 

Actuele informatie 
Houd de website boschenvaart.nl in de ga-

ten.  

Volg de wijkraad op twitter: 

@boschenvaart 

Of meld je aan voor onze digitale nieuws-

brief (op de homepage van de website). 

Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste 

nieuwtjes in Bosch & Vaart en mis je niks! 

Oh ja, we hebben ook nog een ouderwets 

informatiebord op het Oranjeplein. 

Nieuwjaarsborrel zondag 15 januari 
Op zondag 15 januari organiseert de 

wijkraad de jaarlijkse Bosch & Vaart 

Nieuwjaarsborrel.  

De bovenzaal van Restaurant Hout is al 

gereserveerd. Hout denkt na over heerlijke 

hapjes. Dus al wat rest is de buurt uitnodi-

gen. Bij deze dus! Kom gezellig samen met 

je buren een borrel drinken om het nieuwe 

jaar in te luiden.  

(Kleine) kinderen geen bezwaar! 

De wijkraad zorgt voor oppas. Er worden 

films vertoond. En van Hout krijgen ze ook 

nog eens een lekker bordje pasta voorge-

schoteld. (Jonge) ouders kunnen dus ook 

eventjes ongestoord van de borrel genieten  

 

Namens de wijkraad krijgt iedereen twee 

gratis consumpties aangeboden. En neem 

je je nieuwe 

buren mee 

dan belonen 

we dat met 

een extra 

bonusmunt!  

Bosch & 

Vaart mok  

Ben je nieuw 

in de wijk? 

Dan is dit je 

kans om al die leuke mensen die hier in de 

buurt wonen te leren kennen en de beste 

tips over Bosch & Vaart en Haarlem uit eer-

ste hand te horen. Bovendien hebben we 

een unieke Bosch & Vaart mok voor nieuwe 

bewoners.  

Graag tot zondag 15 januari! 

= advertentie = 

 

Computerhulp in de buurt 

Heeft uw printer een eigen wil? Werkt uw 

email niet? Slecht Wifi bereik thuis? Com-

puter traag? Ik heet Olivier, en los al jaren 

alle mogelijke ICT problemen op voor men-

sen in de buurt. Reparatie en installatie 

van al uw apparatuur voor maar € 12 per 

uur. Ik geef ook aankoopadvies en les & 

uitleg over het gebruik van alle apparaten. 

Website laten maken?  
Wilt u al een tijd een website, maar geen 

fortuin uitgeven? Ik bouw ook websites 

voor een lage prijs. 

ictmuzerie@gmail.com 

06 -19 949 010  

 

Kerstzingen  
Het samen zingen in de kerstnacht 

wordt steeds populairder. Sinds jaar en 

dag hebben wij in Bosch & Vaart al een 

kleinschalig, sfeervol samenzijn rond 

het Oranjeplein. 

Op zaterdag 24 december om middernacht 

staat de warme glühwein klaar om de kelen 

te smeren en voor tekstboekjes wordt ook 

gezorgd.  

Neem een lichtje mee en kom gezellig met 

je familie en buren naar buiten voor dit to-

verachtige evenementje! 

We krijgen 

ook in onze 

buurt he-

laas steeds 

meer last 

van meeu-

wen.  

Tijdens het 

broedsei-

zoen, dat 

van april tot 

en met au-

gustus loopt, 

zorgen 

meeuwen vaak voor veel overlast. Ze trek-

ken vuilniszakken open, kunnen agressief 

zijn en zorgen voor geluidsoverlast. 

Het is belangrijk om al ruim voor het broed-

seizoen begint maatregelen te nemen om 

te voorkomen dat de meeuwen op de da-

ken gaan nestelen.  

Wij doen daarom graag een oproep voor 

het oprichten van een werkgroep Meeu-

wenoverlast die de coördinatie van deze 

maatregelen op zich wil nemen. Als we het 

probleem op tijd en gezamenlijk aanpak-

ken, is de kans op succes vele malen gro-

ter! 

Aanmelden kan via info@boschenvaart.nl. 

Oproep! 
Werkgroep meeuwenoverlast 

 


