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Uniek Koningsdagfeest in Bosch & Vaart

Hildebrand genootschap
Hans van der Straaten vertelt over de geheimzinnige koffertjes die je op zondagavond over straat kunt zien gaan. Ze behoren toe aan het Hildebrand Genootschap.
Dat inmiddels al bijna honderd jaar bestaat.
Hoe is het ooit ontstaan en welke beroemde leden heeft het gekend?
► lees verder op pagina 2 en 3

Cultuurlijn - buurtband
De Cultuurlijn wil dit jaar graag afsluiten
met een eigen buurtband.
Wie doet er mee? Wie gaat de uitdaging
aan? Wie overwint zijn plankenkoorts?
► lees verder op pagina 3

Elke Koningsdag kleurt het Oranjeplein oranje

Wat Koningsdag in de Bosch & Vaart zo
uniek maakt? Daar hoeven Alex de Vries
en Douwe van Keulen niet lang over na
te denken. Zij organiseren dit jaar het
feest op het Oranjeplein en in hun verhaal is het enthousiasme niet te missen.
Alex: “Ik zorg dat ik er als allereerste sta,
om half zes. Soms hangt er nog mist en dan
arriveren de eerste ouders met hun kinderen. Je ziet ze met veel zorg hun kleedje
spreiden en spulletjes mooi uitstallen. Altijd
weer een mooi gezicht. “
Douwe: “Het is van zo’n gemoedelijk amateurisme, zo besloten en zo gezellig. Mensen uit de hele omgeving komen naar de
vrijmarkt, het heeft ook een mooie setting
op het Oranjeplein, met als gezellig middelpunt de bar. Alex: “Ons feest is zo uniek dat
zelfs ouders en hun kids van Santpoort tot
en met Bennebroek er een uitje van maken
en langs komen. Het is het Vondelpark in
het klein.”
Attracties van de vrijmarkt
De bewoners rondom het Oranjeplein verwelkomen ieder jaar weer de vrijmarkt in
hun midden. Zoals zijzelf ooit als kind het
feest meemaakten, zo zijn nu hun kinderen
aan het genieten van de vele oudhollandse
spelletjes. L’histoire se répète. Blikwerpen is
heel populair, sjoelen, fietsversieren, hoe

simpeler, hoe beter. De sfeer van de vrijmarkt, de dansmariekes en de afwezigheid
van commerciële verkopers geven het feest
zijn charme. “We geven eigenlijk bijna gratis
prachtige dingen aan elkaar door, de barbiepoppen, kinderfietsjes, lego…En de
Bosch & Vaart heeft natuurlijk de enige echte koning, koning Victor. Met zijn vrouw verschijnt hij op het balkon. En als de heer
Miedema, de bewoner van het balkonpand
met vakantie is, krijgen wij als comité de
sleutel, want het feest zal niet zonder balkonscene zijn! “
Of het veel werk is? Dat valt enorm mee. Er
wordt twee keer vergaderd, en dan is er de
dag ervoor en de dag zelf: je doet het voor
elkaar. Je krijgt enorm veel terug voor een
dag flink aanpoten: je leert mensen uit de
hele buurt kennen. En iedereen geniet.
Nieuwe krachten
Waar ze behoefte aan hebben? Nieuwe
aanwas, want : vele handen maken licht
werk. En ook: doorstroom voorkomt dat
steeds dezelfde groep mensen de boel organiseert. Nieuwe bewoners willen Douwe
en Alex graag meegeven dat zo’n traditie
gekoesterd moet worden, en doorgegeven
aan de volgende generatie, net zoals de
mooie huizen in de buurt.
► lees verder op pagina 4

Het mirakel van de Hout
.
► lees verder op pagina 9

Fysiotherapie
Leidsevaart
Maaike Le Grand bracht een bezoek aan
de mooie nieuwe praktijkruimte van een
van onze trouwe hoofdsponsoren Fysiotherapie Leidsevaart en sprak daar met
Marc Goedknegt.
► lees verder op pagina 9
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Het illustere Leesgezelschap Hildebrand
Tien jaar geleden werd in
deze Kroniek
geschreven
over de geheimzinnige
koffertjes
waarmee een
aantal bewoners van Bosch & Vaart op zondagavond
tussen 7 en 9 uur door de wijk wandelt.
Deze koffertjes zijn het eigendom van het
Leesgezelschap Hildebrand.

De eerste leden
J.M.C. Hoog was dus de eerste voorzitter
van het Leesgezelschap. Johannes Hoog
was samen met zijn broer Thomas M. Hoog
directeur van de 'NV C.G. van Tubergens
Bloembollen- en Zaadhandel', te Haarlem.
C.G. van Tubergen was de oprichter en oom
van Johannes en Thomas Hoog. Johannes
Hoog woonde in het huis Zwanenburg op de
Koninginneweg 86. Thomas op de Koninginneweg 90. De eerste secretaris was Lucas
C. Dumont. Hij was architect en directeur
van Openbare Werken van de gemeente
Haarlem.

ren op de een of andere wijze verbonden
aan de familie Hoog: de families Van Tubergen, Sybrandi, Van Benthem Jutting en Van
der Sleen. Tot een jaar geleden was een
nazaat van de familie Hoog nog lid van het
Leesgezelschap Hildebrand.

Na bijna 100 jaar
Het aantal leden van het Leesgezelschap
Hildebrand bedraagt niet meer het aantal
van 32 zoals in het reglement is voorgeschreven. Er zijn nu nog maar tien leden.
Op één na allemaal woonachtig in het
Bosch en Vaartkwartier. In het reglement
Het Leesgezelschap Hildebrand is een
staat: “Voor deelneming aan het leesgezelvan die genootschappen waaraan de stad
schap vervoege men zich bij het bestuur,
Haarlem zo rijk is. Veel van deze genootdat over het al of niet toelating beslist.”
schappen waren leesgezelschappen en
Ook staat er: “Bij toetreding betalen de
veel van deze leesgezelschappen zijn in
leden een entrée van f. 2,50.” Hooggede loop der jaren verdwenen. Het Leesgeleerdheid is geen voorwaarde om lid te
zelschap Hildebrand heeft echter de tand J.M.C.Hoog
worden. Er is nu geen voorwaarde, anders
L.C.Dumont
H.A.Lorentz
H.P. Visser ‘t Hooft
des tijds doorstaan. Het Leesgezelschap
dan wat in het reglement is voorgeschreHildebrand heeft overigens het karakter van Het ongetwijfeld beroemdste lid van het
ven, om lid te worden.
een leesportefeuille en niet van een gezelLeesgezelschap was Hendrik A. Lorentz. Hij
In 1920 betaalden de leden 20 gulden per
schap dat met elkaar boeken leest en dan
woonde in 1920 in de Julianastraat 49. In
jaar om lid te zijn. Dat is nu iets meer dan
bij elkaar komt om een boek te bespreken.
1902 had Lorentz samen met Zeeman de
€ 100.-. Maar er zitten tegenwoordig veel
Nobelprijs voor natuurkunde gewonnen.
Het begin
meer bladen in de portefeuille: 360, ConsuNaast hem woonde op nummer 47 Prof.Dr.
Het Leesgezelschap Hildebrand is op 8 dementengids, Filosofie Magazine, De Gids,
G.C. van Walsem, arts en in die dagen dicember 1920 opgericht door de heren
De Groene Amsterdammer, Hard Gras,
recteur van het Provinciaal Ziekenhuis in
J.M.C. Hoog, voorzitter, L.C. Dumont, secre- Bloemendaal. Gemeentesecretaris Th. A.
Heerlijkheden, Hollands Maandblad, HP De
taris en L.C. Snijders, penningmeesterTijd, Kijk, Kunstschrift, Museum, National
Wesstra, woonde in de Van Eedenstraat 1
administrateur. Artikel 1 van het Reglement
Geographic, The New Yorker, Oor, Op Pad,
en was ook lid. Dr. L.C.W. Naessens, intervan het Leesgezelschap “Hildebrand” luidt
nist in de Mariastichting, Tempelierstraat 12 One World, Opzij, Paris Match, Psychologie,
als volgt:
Roots, Time, Tirade, Voetbal International,
en zijn zoon W.M. Naessens, kinderarts in
Vrij Nederland, Vogels, The Economist,
de Mariastichting, Julianastraat 32 waren
Het doel van het leesgezelschap is: tijdL’Express.
beide lid van Hildebrand. Mr. Hendrik Philip
schriften, zoowel binnen- als buitenlandVisser ’t Hooft, advocaat, Koninginneweg
sche, onder zijn leden te laten rondgaan.
Iedere week op zondagavond tussen 7 en 9
107, was ook al lid. De latere secretarisDe lezerskring blijft beperkt tot het kwaruur verwisselen de ook al bijna 100 jaar
generaal van de Wereldraad van Kerken,
tier van de gemeente Haarlem dat beslogebruikte trommels (over duurzaamheid
Dr. Willem Adolph Visser 't Hooft (1900ten ligt tusschen: Raamsingel in het
gesproken!) van plaats. Ieder lid ontvangt
Noorden; Schouwtjeslaan (noordzijde) in 1985), was zijn zoon. Ook deze Wim heeft
die avond een verse trommel en brengt zijn
dus de trommels van Hildebrand in zijn hanhet Zuiden; De Leidschevaart in het
trommel naar het volgende lid in de rij. Er
den gehad.
Westen; Houtplein, Wagenweg
zijn twee series met drie leden en een serie
(westzijde) in het Oosten.
met vier leden. De trommels circuleren in
Op de afbeelding hieronder worden de eerHet aantal leden bedraagt 32, verdeeld
een serie en aan het eind van de circulatie
ste 21 van de 32 leden met naam en adres
over 4 series elk van 8 leden, benevens
worden zij iedere week ververst. Dat gevermeld. Onder de leden van het gezeleen penningmeester-administrateur.
beurt in het zenuwcentrum van het gezelschap bevonden zich dus meerdere prominente Haarlemmers, en heel veel leden wa- schap, Eindenhoutstraat 34.
Het nu dus 96 jaar oude gezelschap is
ongetwijfeld het oudste gezelschap in
Hoogtepunt van het jaar in de lange
de buurt. Het zwaartepunt was bij de
geschiedenis van het gezelschap is de
oprichting gelegen in de Koninginnejaarlijkse ledenvergadering die volgens
buurt. Het Bosch en Vaartkwartier hoorhet reglement in de eerste helft van de
de in 1920 nog bij de gemeente Heemmaand oktober wordt gehouden. In de
stede. In 1927 werd een groot deel van
eerste jaren gebeurde dat bij BrinkHeemstede, waaronder het Bosch en
mann op de Grote Markt. TegenwoorVaartkwartier, geannexeerd door de
dig vinden deze vergadering plaats in
gemeente Haarlem en verschoof het
het zenuwcentrum. In deze vergadering
zwaartepunt van het gezelschap naar
worden de tijdschriften die dat jaar onhet zuiden. Met uitzondering van de
der de leden rond zijn gegaan onderling
wijziging van de belangrijkste woonverkocht. Afwezige leden betalen een
plaats van de leden en van het voorgeboete. Op voorstellen van het bestuur
schreven aantal leden, is het reglement
wordt in deze vergadering bij meerderbijna een eeuw ongewijzigd gebleven.
heid van stemmen bepaald welke tijdschriften in het volgende jaar zullen
Kasboek uit januari 1921
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rondgaan. Fijn is ook nog om te weten dat
bij het staken van de stemmen het bestuur
beslist. De notulen van de vergaderingen
worden ook al weer bijna 100 jaar in prachtige boeken opgeschreven, tijdens de volgende vergadering voorgelezen en bij goedkeuring door secretaris en voorzitter in het boek
ondertekend. Zoals het hoort.

Lid worden?
Zin om lid te worden? Iedereen is
welkom. Aanmelden kan bij:
Hans van der Straaten,
Eindenhoutstraat 34
hansvanderstraaten@yahoo.com.

Het bestuur bestaat nu uit Hans van der
Straaten, voorzitter, Hester Minnema, secretaris en Michel Derckx, penningmeester.
Hans van der Straaten
De geheimzinnige koffertjes

Cultuurlijn 2017 met thema Jong en Oud op zondag 21 mei

Met een eigen - nog op te richten - band de Cultuurlijn afsluiten … Doe je mee?
Wat zou er leuker zijn om in Bosch &
Vaart met een eigen band de Cultuurlijn
af te sluiten?
Er wonen genoeg muzikanten in de buurt en
met een paar keer repeteren moeten we iets
moois kunnen neerzetten op het podium.
David Moolenburgh, wonende op de Prinsessekade en zijn zoon Lucas nemen graag
het initiatief om muzikanten te verenigen en,
jong en oud, samen te spelen. David speelde de afgelopen jaren op de Cultuurlijn
Bosch & Vaart met zijn band BrandNewOldtimer op het slotfeest en verzorgde, samen
met zijn zoon, ook thuis een intiem optreden.
Speel je drums, toetsen, gitaar? Kun je
zingen? Speel je een blaasinstrument.
Meld je aan. We zoeken een aantal nummers uit en gaan aan de slag. Ingewikkeld hoeft dat niet te zijn. Leeftijd maakt
niet uit, want niet voor niets is het thema
Jong & Oud.
Er is genoeg creativiteit en talent in onze
wijk. Natuurlijk heeft iedereen het druk,
maar uiteindelijk is er toch niets mooiers dan
samen muziek maken. Zet dus Netflix uit en
haal je gitaar of saxofoon uit de mottenballen.
Kortom, …

Wie doet er mee? Wie gaat de
uitdaging aan? Wie overwint
zijn plankenkoorts?
Wie weet kan dit het begin zijn van een heuse Bosch en Vaart Band. Maar misschien
draven we nu te ver door. Laten we eerst
beginnen op 21 mei.
Aanmelden:
cultuurlijn@boschenvaart.nl
Of bel met:
Jolijn Onvlee 06-51788578 of
Truus Vlaanderen 06-21824766
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Koningsdag
► vervolg van pagina1

De beroemde balkonscène met
de enige echte koning, koning Victor

Als je wilt dat jouw kinderen ook weer een fijne dag
kunnen hebben, realiseer je dan als ouder dat een
beetje hulp bij bijvoorbeeld de oudhollandse spelletjes een prima bijdrage is en onmisbaar voor het
voortbestaan van de traditie.
Ook hulp bij het bemannen van de bar en uiteindelijk het opschonen van de struiken rondom het
Oranjeplein die vol plastic bierglazen liggen, wordt
zeer gewaardeerd. Tenslotte zijn het de bewoners
rondom het Oranjeplein die ieder jaar weer onbaatzuchtig hun koelkasten, opslagruimtes , water en
elektriciteit, etc. ter beschikking stellen. Dan is het
niet meer dan normaal om hun plein weer snel
toonbaar te maken! Douwe en Alex benadrukken
dat Koningsdag in de huidige vorm alleen mogelijk
is dankzij de bewoners aan het Oranjeplein.
Spelregels
Douwe en Alex noemen een beperkt aantal spelregels: Geen commerciële verkoop van drank en
eten door volwassenen, ook niet door buurtbewoners. Kinderen zijn natuurlijk welkom als ze zelfgemaakt gebak en limonade willen aanbieden. Aan
diezelfde kinderen het dringende verzoek:
Markeer je gebied s.v.p. met KRIJT en niet met
afplaktape, dat is zo moeilijk te verwijderen.
De opbrengsten van de bar komen ten goede aan
de wijk: belangrijk voor het feest van de Cultuurlijn,
de Kroniek die je nu leest en de koffieochtenden in
Restaurant Hout.
Programma
Zie voor het complete programma de speciale
Koningsdag flyer of de website boschenvaart.nl
Aanmelden
Heb je ideeën, vragen en heb je zin om een hele
leuke dag te beleven, meld je dan aan via mail op
oranjecom@gmail.com of bel met voorzitter Douwe van Keulen op
06-50507001
Je zult je geen seconde vervelen op dit feest van
en voor de buurt!
Maaike le Grand
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Column

GROEN! Spring!

De Engelse benaming van het voorjaar
omschrijft nog het beste je gevoel wanneer de lente zich aankondigt. ‘To spring’
betekent ontspruiten en dat is wat we de
planten zien doen, ze kunnen niet wachten om hun hoofdjes boven de grond uit
te steken of als knop aan een tak te verschijnen.
Ben je niet meer te houden om in je tuin te
beginnen maar overzie je de after-winter
chaos niet? Verwijder het gevallen blad (en
vuurwerkpijlen), knip alles wat dor en droog
is tot op de knoppen. Daar kun je niet veel
fout mee doen. Ook rozen snoeien mag
(moet!) en help ook je Hortensia’s even,
door de dorre bloemen tot aan de eerste
nieuwe uitloop terug te knippen. Nu wieden
van onkruid (die vieren ook het voorjaar!)
scheelt straks veel werk. Is je tuin in de loop
van de tijd te saai geworden of zag je vorig
jaar planten waar de fut uit was, wacht dan
niet langer: begin nu met een verse start!
Hoe ga je te werk? Er zijn blikvangers,
sfeerplanten, structuurplanten en zogenaamde sleutelplanten die allemaal deel
uitmaken van het 'team' dat je in de tuin
opstelt. Ze hebben elk zo hun individuele
kwaliteit, maar werken samen voor het totaalbeeld. Ik trap af met een elftal in de clubkleuren roze-paars. Eerst maar eens de
defensie neerzetten voor het geraamte. Kies
één of meer bomen en check goed hoe
hoog ze kunnen 'koppen'. Het is tenslotte
een stadstuin en je wilt niet over tien jaar bij
De Rijdende Rechter verschijnen. Als goede
back kan je een Krentenboompje* kiezen,
deze bloeit vrolijk in maart-april, krijgt daarna groen blad. Heb je meer ruimte, kijk dan

eens naar een meerstammig boompje als
een Acer, deze gedraagt zich als een goedbetaalde spits. Of een hoog opgaande Amberboom wellicht: in de herfst kleurt deze
scharlakenrood. 1-0.
Stel als midden-midden bijvoorbeeld een
Vijg op, deze geeft ook nog eens heerlijke
vruchten in het najaar. Over vruchten gesproken, moestuinieren is hip en happening en
ga rustig voor een Leipeer (een geleide perenboom) een Kiwi bij de eerste paal, of zet
een bessenstruik neer voor de antioxidanten.
Rechts en links op het middenveld mag je
ook heesters zetten als Toverhazelaar en
Sneeuwbal die in de winter al gezellig bloeien. 2-0! We gaan de voorhoede neerzetten. Achteraan de lange jongens als vlinderstruik, Sering of Koninginnekruid. Gevolgd door een groep duizendknopen. Af
en toe een lange spriet gewoon vooraan of
tussendoor zorgt voor spanning! Kies voor
een siergras als Prachtriet, hij staat graag in
de zon, hij wuift naar je en geeft in het najaar nog een toegift. Heb je een plek in de
halfschaduw, plaats dan Japans siergras. Er
omheen zet je een aantal pittige buitenspelers als IJzerhard, Kattenkruid maar ook
vrouwenmantel en een bijenplant als vetkruid doen heel goed mee.
Stel van alles vijf of zeven spelers op, dan
steunen ze elkaar en heeft het meer effect.
Het is rust! Tijd voor een verkoelend drankje
op het terras. Bovendien, nu de waarde van
onze stulpjes een stijgende tendens laat
zien, word je niet alleen al slapende een

Grondwateronderzoek in Bosch & Vaart
In Bosch & Vaart wordt in 2017 een uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het grondwater in de openbare ruimte te beheren. Uit dit onderzoek
volgen maatregelen die in de toekomst te
hoge of te lage grondwaterstanden moeten voorkomen.
Onze wijk is een pilotgebied, samen met de
Kleverparkbuurt. Deze wijken zijn gekozen
naar aanleiding van een eerder uitgevoerd
onderzoek naar grondwaterbeheer en de
klimatologische veranderingen.
De uitkomsten van het grondwateronderzoek worden ook gebruikt om in andere
gebieden binnen de gemeente grondwaterproblemen op te lossen.
Het onderzoek
Wareco ingenieurs voert het onderzoek uit.
Het onderzoek bestaat onder andere uit:

 een enquête onder de bewoners

 metingen van de werking van het drainagesysteem (hiervoor worden peilbuizen in
de grond geplaatst)

 enkele perceelinspecties (niet bij iedereen)

 het in kaart brengen van funderingsgegevens

 het aanpassen van delen van het drainagesysteem om het aanvullen van grondwater in droge perioden mogelijk te maken

 meten van het effect op de grondwaterstand als het grondwater wordt aangevuld
via het drainagesysteem.
Actuele werkzaamheden
In maart is Wareco gestart met het meten
van waterstanden rondom de drainage. Ook
wordt een enquête onder de bewoners uit-
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Voorjaarsbeeld in onze achtertuin
de Haarlemmer Hout
foto: Lucie Nijssen

beetje rijker, maar levert een ‘investering’ in
je tuin vast en zeker ook nog wat op (3-0).
Mocht je naast dit 'BOVA' elftal een seizoenkaart beplanting willen of een groene vraag
hebben, mail dan naar info@lucienijsen.nl
Lucie Nijsen
*Latijnse namen: Krentenboompje: Amelanchier lamarckii , Amberboom: Liquidambar, Japanse Esdoorn:
Acer Palmatum, Vijg:Ficus Carica . Ribres rudrum rovada : bes, Toverhazelaar: Hamamelis mollis Sneeuwbal
Viburnum tinus , Vlinderstruik Budleya nano blue, Koninginnekruid Eupatorium Atropurpureum, Duizendknoop:
Persicaria Amplexicaule, als Prachtriet Miscantus Sinensis Gracillimus, Japans siergras:Hakonechloa macra,
IJzerhard : Verbena bonariensis, Kattenkruid: Nepeta,
Vrouwenmantel : Alchemilla mollis, Vetkruid: Sedum
matrona

gevoerd. In de enquête wordt bewoners
gevraagd naar de kenmerken van hun woning en hun ervaringen met de grondwaterstand in hun wijk. Bewoners ontvangen hierover een brief.
Meer informatie
De actuele ontwikkelingen van het onderzoek kunt u volgen via de projectpagina van
de gemeente: www.haarlem.nl/
grondwateronderzoek-bosch-en-vaartbuurt
De procesmanager voor gemeente Haarlem
is de heer J. Braakman. Je kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van
de gemeente 14 023 of via e-mail naar antwoord@haarlem.nl.
Voor vragen over de uitvoering van het onderzoek kun je contact opnemen met mevrouw I. Schuurman (contactpersoon Wareco) via 020-7504600 of via e-mail naar
i.schuurman@wareco.nl.

Buurtgenoten: fotografe Riksta Dorhout

De grootste uitdaging in de fotografie: iets nieuws creëren
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Foto: Chris Hoefsmit

Riksta Dorhout (1966) kwam zevenentwintig jaar geleden met haar man Rob in
de Bosch en Hovenstraat terecht. Beiden
kwamen uit Groningen en ze vonden
Bosch & Vaart een unieke buurt met karaktervolle huizen, waar ze graag lang
wilden blijven wonen. Inmiddels is hun
huis beetje bij beetje verbouwd tot de
gerieflijke woning die het nu is, woont
zoon Joost van 21 in Delft en studeert
dochter Marijn van 18 in Amsterdam. In
de gezellige, ruime serre-keuken praten
we over het verleden, maar vooral ook
over Riksta's passie, de fotografie.
Wanneer begon je belangstelling voor
fotografie?
Riksta: "Toen we in Haarlem kwamen wonen, werkte ik in de direct marketing bij de
Disney Boekenclub. Het was een heel leuke
baan, waar ik ook mijn creativiteit volop in
kwijt kon. Je verzint iets en je ziet meteen
resultaat. Elke maand moest er een brief
gemaakt worden en leuke gimmicks verzonnen worden die meegestuurd werden met
de boeken. Maar Rob is vlieger en met zijn
onregelmatige werktijden en twee kleine
kinderen werd buitenshuis werken erg lastig.
Toen ik thuis zat, ben ik begonnen met fotograferen."
Fotografie-projecten
"Ik was steeds bezig met een onderwerp. Ik
heb bijvoorbeeld Haarlemse kunstenaars
gefotografeerd in hun ateliers, honden met
hun Haarlemse gezinsleden, de Nederlandse regeldrift in het landschap en kinderen
met hun huisdier.
Dat werkt voor mij het beste. Zonder vastomlijnd plan de stad ingaan met mijn camera levert voor mij niets op. Ik heb altijd een
vooropgezet plan. Ik probeer gericht te fotograferen, anders verlies ik mezelf in de veelheid aan dingen.”

zie je veel strak opgeknapte VT-wonen
huizen. Maar dit huis had een ouderwets interieur wat je niet zoveel meer
ziet. Ik heb een briefje bij haar in de
bus gedaan met het verzoek haar huis
te mogen fotografen en dat mocht. Alle
details in het huis waren nog, zoals
toen zij er kwam wonen. Het huis was
net verkocht en ik heb het vol en later
ook leeg gefotografeerd. Voor mevrouw Van Lent heb ik een mooi boekje
gemaakt als herinnering, waar ze heel
blij mee was. Eigenlijk zou ik dit voor
iedereen willen doen die weggaat uit
de wijk.
Maar de foto's die ik gebruikt heb voor
mijn opdracht waren ook heel geslaagd. In de lege kamers zag je de
sporen van de tijd door lege plekken
van schilderijen op het behang en afdrukken van meubels in het tapijt. De
eerste serie was een weergave van de
werkelijkheid, dit laatste is het abstractere idee.”
Iedereen kan tegenwoordig fotograferen. Je moet je dus onderscheiden om eruit te springen.
"Ja, daarom is dat conceptuele in mijn opleiding zo belangrijk. Het gaat veel meer om
de inhoud. Het is de crux om je eigen handtekening te ontwikkelen. Uiteindelijk gaat het
niet om de druk op de knop. Een vakfotograaf is prima, dan kun je technisch goed
fotograferen, maar uiteindelijk is dat niet wat
de foto maakt. Ik vind het leuk om te onderzoeken hoe je onderwerpen naar je eigen
idee kunt vertalen. Je moet je eigen uitdagingen zien te vinden. Nu krijg ik nog opdrachten op mijn opleiding, maar straks zal
ik zelf de invulling en focus aan mijn foto’s

Conceptuele fotografie
"Toch kreeg ik steeds meer behoefte aan
diepgang. Daarom ben ik begonnen met
een driejarige opleiding aan de Fotovakschool in Amsterdam, waar ik de richting
Photographic Design volg. Dat kost één dag
in de week, maar ik ben daarnaast veel bezig met de opdrachten. Ik ben nu meer gefocust, met deze opleiding kom ik een stuk
verder. Ik fotografeer niet zomaar portretten,
maar bijvoorbeeld ‘camouflage-portretten’.
Voor de opdracht 'schuldig landschap' ben
ik naar de Grebbenberg gegaan. Daar heb
je echt nog een soort oerlandschap, dat ik
heb gefotografeerd, maar je ziet er niets van
het verleden. Daarom heb ik later historische foto's van de oorlog toegevoegd in
Photoshop.”
Het verglijden van de tijd
"Aan de opdracht 'tijd' heb ik heel goede
herinneringen. In onze buurt viel me
steeds een huis op de Wagenweg op,
waar een oude dame, mevrouw Van Lent,
woonde. Met alle nieuwkomers in de wijk,

Het verglijden van de tijd

Foto: Riksta Dorhout

moeten gaan geven. Mijn ambitie is niet om
platte Libelle-plaatjes te maken, daar heb ik
niet zoveel zin in. De kunstkant vind ik veel
interessanter. Tot nu toe ben ik nog aan het
zoeken. Misschien documentairefotografie,
misschien portretten. Maar waar ik wel iedere keer op terugkom, is de landschapsfotografie. Daar word ik heel erg blij van.”
Welke fotograaf is een voorbeeld voor
jou?
“Ik houd niet van overgestileerde portretten.
Sommige foto’s zijn wel heel mooi, maar het
is niet mijn ding. Ik vind dat te gekunsteld.
Martin Parr vind ik bijvoorbeeld heel goed.
Hij fotografeert mensen heel recht voor zijn
raap, maar wel met humor.
En nog iemand die ik bewonder is Popel
Coumou. Zij combineert verschillende foto’s,
waardoor heel serene beelden ontstaan. Dat
is toch de grootste uitdaging in de fotografie:
iets nieuws creëren.“
Wat is je droom voor de toekomst? Wat
zou je het liefste doen?
"Het liefste zou ik als autonoom kunstenaar
werken. Zelf mijn projecten bedenken, exposeren in een galerie of museum en er mijn
geld mee kunnen verdienen."
Ellen van Mol

Benieuwd naar het werk van Riksta?
Zij heeft een website en is ook op Instagram
te vinden:
website: Beeldendportretfotografie.nl
Instagram: beeldendportretfotografie
Alle details waren er nog
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Het mirakel van de Hout

Hond Hout Baas
Gaat de baas nu na verloop van tijd op zijn
hond lijken, of is het andersom? Wie zich
meer in deze vraag wil verdiepen kan interessant studiemateriaal vinden op de website vriendenhaarlemmerhout.nl. Onder de
noemer Hond met Baas staan ruim driehonderd foto’s van baasjes en hun geliefde viervoeters.
Wie meer wil weten over karakteristieke
bomen, knoppen, vleermuizen, ja zelfs
boominscripties door niemand minder dan
onze eerste koning Lodewijk Napoleon en
activiteiten in de Hout kan een schat aan
informatie vinden op de site.

Van bedreiging naar heemtuin
Een jaar of acht geleden werd deze groene
oase bedreigd: Titi des Bouvrie en Mechteld
Sloet wandelden met hun honden door het
bos en vernamen bij toeval dat er plannen
bestonden de voetpaden van betonnen randen te voorzien en onze Hout naar het meer
pretparkachtige Amsterdamse Vondelpark te
modelleren.
Titi en Mechteld aarzelden niet lang en richtten in 2009 de Vereniging Vrienden van de
Haarlemmerhout op om een verbinding te
vormen tussen de gemeente en alle bewoners die van het bos genieten door er te
wandelen, hun hond uit te laten, te picknicken of zich anderszins te ontspannen. Al
gauw was er een invloedrijke Adviesraad
gevormd, met leden niet alleen van de

Vrienden van de Haarlemmerhout, maar ook van de omringende wijkraden, het IVN, de
Vogelwerkgroep, de Houten
Haarlemmer, de KNNV ( Koninklijke Nederlandse Natuur
Vereniging) en anderen, met
veel kennis van natuuronderhoud in dit oudste stadsbos
van Nederland. Als Titi terugLente in de Haarlemmerhout
foto: Titi des Bouvrie
kijkt, is ze blij te constateren
dat er sinds 2009 veel vooruitgang is geAltijd iets te doen
boekt: het Hildebrand monument is geresEr vinden tal van activiteiten plaats zoals
taureerd, in het Vlooienveld wordt veel geïn- een knoppenwandeling, een vleermuisexvesteerd om de grond gezond te houden en cursie, een tocht langs de fraaie stinsener is een heemtuin aangelegd nabij het
planten. Titi laat me een inventarisatie zien
Sancta Maria. Er is daar al een ijsvogel gevan de vele soorten mossen (30), broedvosignaleerd!
gels (27) en vaatplanten (meer dan 100) die
er in het Vogelbos te vinden zijn. De Hout
Clean Up genootschap
bestaat uit vele delen: het stadsbos de GroElke eerste woensdag van de maand is er
te Hout, het park de Kleine Hout met het
een zogenaamde Blikjesdag en inmiddels
Vlooienveld waar de popfestivals gehouden
heeft zich een heel geheim genootschap
worden en ten slotte het natuurreservaat
gevormd van mensen die dan hun aluminiEindenhout, waar het niet toegankelijke Voum blikjes en theelichtjeshouders komen
gelbos deel van uitmaakt.
brengen. Harde plastic doppen (alleen doppen!) zijn ook welkom. Het spul wordt ingeWil je meer weten over wat je er tegenkomt?
zameld en bij bedrijven in de Waarderpolder Neem deel aan een excursie, er staat een
te gelde gemaakt. Veel mensen vinden het
infobord bij restaurant Dreefzicht. Andere
fijn te weten dat deze opbrengsten direct
mogelijkheden: meld je aan als vrijwilliger
aan de Hout ten goede komen, bijvoorbeeld voor onderhoud, schoonmaak, breng je aluvoor nestkasten. Niet te onderschatten, de
minium afval, doe lekker aan sport of ontopbrengst van al deze kleine beetjes! Ande- span gewoon door te luisteren naar de vele
re inkomsten komen uit contributies, voor 10 vogels in dit mooie bos.
Maaike le Grand
euro ben je Vriend.

Fysiotherapie Leidsevaart
Oplettende fietsers en wandelaars hebben kunnen opmerken dat er zich ter
hoogte van de vroegere Kwik Fit dealer
op de Leidsevaart een opmerkelijke
transformatie heeft voorgedaan. Op nummer 254 bevindt zich thans een fris, modern ingericht pand met een fraaie jaren
‘20 belettering.
Omgetoverd
De voormalige garage, waar buren vaak
onaangenaam geconfronteerd werden met
kapotte uitlaten en olieresten is nu omgetoverd in een van alle gemakken voorzien
beweeg- en oefencentrum voor de door
blessures en lichamelijke kwalen en ongemakken gehinderde buurtbewoner. Marc
Goedknegt, praktijkhouder/eigenaar van
Fysiotherapie Leidsevaart is met recht trots
op de 500 vierkante meter grote praktijkruimte, waar overal mensen doende zijn hun
bewegingsapparaat te oefenen. Zien oefenen stimuleert tot nog meer oefenen, lijkt het
wel. Voor de vroege vogels die voor hun
werk nog een gezondheidsslag willen maken zijn er ook moderne gemakken als een
douche en omkleedruimte. Een vroeger
blinde zijmuur die ontsierd werd door graffiti
is nu voorzien van grote veel licht doorlaten-

de ramen.
Veranderde visie
“Het is onderhand de vierde locatie aan de
Leidsevaart”, vertelt Marc, “als je het pand
op de hoek van de van Merlenstraat en de
Schouwtjeslaan ook meetelt.” In 1980 begon
de praktijk aan Leidsevaart 332,en velen
zullen zich ook nog de iconische locatie op
het voormalige remiseterrein van de NZH
herinneren. Een fraaie tekening van Daan
Berkhof in de hal herinnert nog aan deze
inmiddels gesloopte gebouwen.
Sinds 1986 is Marc verbonden aan de praktijk, waar hij begon als algemeen fysiotherapeut/manueel therapeut. Inmiddels 31 jaar
later is hij al jaren eerstverantwoordelijke.
De visie op fysiotherapie is aanmerkelijk
veranderd, wat zich direct laat aflezen uit de
grote diversiteit aan specialismen in zijn
team: orthopedische revalidatie na bij voorbeeld een operatie aan pols, schouder, knie
of heup, neurologische revalidatie na een
TIA of bij Parkinson. Er zijn sportfysiotherapeuten en geriatriefysiotherapeuten die je
helpen met loopproblemen of je begeleiden
bij valpreventie.
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Je blauw vallen
Wat een val voor impact kan hebben heeft
Marc net op pijnlijke wijze zelf ervaren, toen
hij bij het schaatsen een flinke smak op het
ijs maakte en nu aan de rechterkant van het
lijf behoorlijk blauw ziet. De impact van de
schrik doet hem des te meer beseffen hoe
belangrijk ook het mentale deel van zijn
werk is. Hij ziet zijn werk vooral als faciliteren: mensen doen inzien wat het effect kan
zijn van een bepaalde houding, een manier
van ademhalen en wat er kan gebeuren als
je daar geen of te laat aandacht aan
schenkt. Hij constateert dat opmerkelijk genoeg de grootste groep cliënten in zijn praktijk mensen zijn tussen de 35 en 50 jaar, die
(te) veel van zichzelf eisen, vaak met jonge
kinderen en vooral met veel verplichtingen
en ambities. De gemiddelde Bosch & Vaarter zou zich in dit profiel kunnen herkennen!
Maar wie niet naar zijn lichaam luistert, moet
niet verbaasd zijn als rugblessures en werkgerelateerde aandoeningen als RSI snel op
de loer liggen.
Voortschrijdend inzicht: beweeg!
Waar vroeger bij bijvoorbeeld een hernia
weken rust werd voorgeschreven, is nu het
voortschrijdend inzicht dat een mens, ook

na een hartoperatie of een oncologische
aandoening weer zo snel mogelijk moet
gaan bewegen, op verantwoorde wijze,
want passend bij de specifieke kenmerken
van die mens. Een van de meest interessante kanten van het vak vindt Marc dan
ook het overleg tussen de verschillende
disciplines ( te weten huisartsen, bedrijfsartsen en specialisten ) en het nadenken over
de vraag hoe je mensen ertoe kunt brengen
zelf goed hun eigen situatie, houding,
ademhaling en andere gewoonten te analyseren, om gezamenlijk te komen tot een
passende oefeningen om de pijnen te verlichten en bewegingsfuncties te herstellen;
om uiteindelijk de belastbaarheid en de algehele conditie te vergroten. Hij ziet het als
samen zoeken naar wat werkt, om ook de
client verantwoordelijkheid te laten nemen,
en in sommige gevallen te helpen accepteren dat er een grens is aan wat oefeningen
kunnen bewerkstelligen.

sprekendheid aan te nemen dat alles in het
lichaam functioneert, totdat er ergens een
pijn optreedt, door verkeerd voor een beeldscherm te zitten, onvoldoende rust te nemen of anderszins te weinig aandacht te
besteden aan hoe je zit, staat of loopt. Hij
vindt het opmerkelijk hoe vaak jonge mensen tegenwoordig door grenzen gaan omdat alles moet lukken en dan te kampen
krijgen met een burn out. In Marcs team
zijn nu vele therapeuten die ooit begonnen
als stagiair en die zich daarna in een bepaalde richting hebben gespecialiseerd. In
de wachtkamer zijn de mensen heel tevreden en op het web lees ik dat “ Marc gouden handjes heeft.”
Maaike le Grand

Aandacht voor je houding
Hij geeft het voorbeeld van iemand die benauwd was en zichzelf geholpen heeft door
te beseffen welke invloed een verkeerde
manier van ademen daarop had. De mens
is geneigd het als een volstrekte vanzelf-

Van de wijkraad
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Van de wijkraad
Even voorstellen . . .

Wie is, wat doet Frederike van Urk?
Ik woon samen met mijn twee kinderen
(Max, 15 en Isis, 13) sinds 2013 in de Vredenhofstraat. Met z’n drieën vinden we het
heerlijk in de Bosch & Vaart. Na lange tijd
in het buitenland te hebben gewoond is dit
een hele fijne buurt om te landen. Inmiddels fietsen we in de zomer langs de files
naar het strand, waar de kinderen het surfen helemaal hebben ontdekt. In de winter
maken we er wandelingen of fietsen we
door de duinen. Door hun steeds drukkere
levens worden die momenten wel steeds
schaarser, helaas!
Ik werk als freelance communicatie consultant aan verschillende projecten waarbij ik
organisaties in verandering adviseer.
Daarnaast ben ik verbonden aan de Missing Chapter Foundation, een stichting die
ervoor zorgt dat kinderen een vast onderdeel uitmaken van besluitvorming die hun
toekomst beïnvloeden.
Ik ben een yoga fan en ik probeer dat trouw
twee keer per week te doen…
Wat is je taak binnen de wijkraad?
Ik ga me, niet heel verrassend, bezighouden met communicatie binnen de wijkraad.
Samen met Victorine ga ik aan de slag met
de Kroniek en alle andere communicatiezaken.
Wat vind je zo leuk aan Bosch & Vaart?
De Bosch & Vaart is een bijzondere buurt.
Toen ik hier net woonde, deed ik mee aan
de Eetlijn. Ik kwam in verschillende huizen

terecht voor een gang en ontmoette in één
avond zoveel verschillende mensen met

ieder een eigen verhaal. Ik woonde toen
nog tijdelijk in een huurhuis en was op zoek
naar een huis om te kopen. Ik wist niet zeker of ik dat in deze buurt moest doen of
misschien ook in andere buurten moest
gaan kijken. Ik had mijn huidige huis wel
gezien en ik vroeg aan verschillende mensen wat ze vonden. Iedereen had een leuk
verhaal over dit huis.
Diezelfde avond besloot ik dat dit echt het
leukste huis in de allerleukste buurt van
Nederland moest zijn. Een maand later
kocht ik mijn huis en daar ben ik nog steeds
heel gelukkig! Ik doe nog steeds elk jaar
mee met de Eetlijn, omdat ik stiekem een
beetje vind dat ik daar mijn huis aan te danken heb.
Wat ik zo kenmerkend vind aan de buurt
zijn, naast de Eetlijn, alle andere initiatieven
die worden georganiseerd. Van de Cultuurlijn tot Koningsdag, het zingen op Kerstavond en de nieuwjaarsborrel in Hout, er is
altijd iets te doen!
Wat zou je willen veranderen?
Net zoals alle andere leden van de wijkraad: zo min mogelijk! Ik wil er graag aan
bijdragen dat de buurt haar bijzondere karakter juist behoudt.
Waaraan gaan bewoners merken dat jij
in de wijkraad zit?
Ik denk dat het niet zo belangrijk is dat
mensen merken dat ík in de Wijkraad zit.
Wat ik wel belangrijk vind is dat mensen in
de buurt weten dat de Wijkraad er is en wat
we doen. Ik zou dat dus graag iets zichtbaarder willen maken, vooral bij de nieuwe
mensen in de wijk. Zodat we er met z’n
allen voor blijven zorgen dat de Bosch &
Vaart zo bijzonder blijft.
Wat wordt je volgende huis?
Ik heb werkelijk geen idee! Ik heb in mijn
leven op zoveel verschillende plekken gewoond dat ik er echt even aan moest wennen dat we hier voorlopig blijven. Maar nu
vind ik het heerlijk en kan ik me geen betere plek voorstellen.

De wijkraad Bosch & Vaart
Jouko Huismans: voorzitter
jouko.huismans@boschenvaart.nl

Douwe van Keulen: penningmeester
douwe.vankeulen@boschenvaart.nl

Vic van den Broek d’Obrenan: secretaris
vic.vanderbroek@boschenvaart.nl

Lex Rietveld: contactpersoon gemeente en lopende projecten
lex.rietveld@boschenvaart.nl

Victorine Egter van Wissekerke: Kroniek, website, digitale nieuwsbrief
victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl

Frederike van Urk: communicatie
frederike.vanurk@boschenvaart.nl

11

Even voorstellen . . .

Wie is, wat doet Douwe van Keulen?
Vader van Marius (4,5) en een tweede
zoon op komst. Al 6 jaar verloofd met Stefanie van den Brandeler met wie ik met
heel veel plezier samenwoon in de Vredenhofstraat. Het huis delen we met Bobbie de
zwarte labrador, Cuba de rode kater en 5
vissen. Sinds juli 2016 weer werkzaam in
Haarlem eo bij ING Private Banking.
Wat is je taak binnen de wijkraad?
Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor het beheer van de rekeningen en
kas. Ik stel de begroting op en verzorg de
transacties. Daarnaast wil ik bijdragen aan
de financiële zelfredzaam van de Bosch &
Vaart.
Wat vind je zo leuk aan Bosch & Vaart?
Sociaal, ondernemend, actief, op loopafstand van het centrum met veel kinderen
spelend op straat. Dorps als je wilt stads
als het uitkomt.
Wat zou je willen veranderen?
Een groter deel van de wijkbewoners betrekken bij de organisatie van of hulp bij de
diverse activiteiten en evenementen.
Waaraan gaan bewoners merken dat jij
in de wijkraad zit?
Aan de taken als penningmeester zo min
mogelijk.
Wat wordt je volgende huis?
Geen idee.

Wijkraad Bosch & Vaart
Postbus 3237
2001 DE Haarlem
info@boschenvaart.nl
redactie@boschenvaart.nl
webredactie@boschenvaart.nl
www.boschenvaart.nl
@boschenvaart

Agenda
Woensdag 27 april
Koningsdag - rondom het Oranjeplein
(zie ook de voorpagina)
Zondag 21 mei
Cultuurlijn Bosch & Vaart (zie pag. 3)

Koffie in HOUT
Elke eerste maandag van de maand in
Restaurant HOUT op de Wagenweg
Maandag 3 april 10.30 uur
Nico Marra - je bent vogelaar…
Maandag 1 mei 10.30 uur
Carla Klippel + Liza de Bruijn
BUUV, buurtmarktplaats voor en door
bewoners
Maandag 5 juni 10.30 uur
Anneke Jochemsen - digitalisering en
ouder worden
Maandag 3 juli 10.30 uur
Penny Sandford - rondleiding Grote Bavo
Maandag 7 augustus 10.30 uur
Louise Ninck Blok - Beeckestijn, huis
en tuin
Donderdag 10 augustus 10.30 uur
Louise Ninck Blok - rondleiding Beeckestijn

Volleybalsters 45+ gezocht

= advertentie =

Volleybal"club" Artemis is op zoek naar
nieuwe leden. Lijkt het je leuk om te volleyballen op maandagavond? Ben je een
vrouw van 45 +, heb je feeling en ervaring
met volleybal? Kom dan een keertje meedoen en kijk of het iets voor je is. Onze club
bestaat uit 16 vrouwen, de meesten tussen
de 50 en 60.

Computerhulp in de buurt

Wij trainen op maandag in de zaal van
Sancta Maria van 20.30 tot 22.00 uur. In de
schoolvakanties is er geen training.
Ben je geïnteresseerd, bel dan:
Margret Hendriks
van Hogendorpstraat 4
06 54990434 of 023 5320957

Heeft uw printer een eigen wil? Werkt uw
email niet? Slecht Wifi bereik thuis? Computer traag? Ik heet Olivier, en los al jaren
alle mogelijke ICT problemen op voor mensen 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

Actuele informatie
Houd de website boschenvaart.nl in de gaten.
Volg de wijkraad op twitter:
@boschenvaart
Of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief (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.

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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