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Welcome in the Forest and Canal Hood!

Buitens in Bosch & Vaart
Nu het huis met de beelden onlangs zo
prachtig gerestaureerd is, kon het niet anders dan het volgende buiten in onze serie
worden. Maaike le Grand dook in de geschiedenis en Chris Hoefsmit en Miles
Armstrong Barkley vlogen met een drone
om er prachtige foto’s van te maken.

► lees verder op pagina 2

Koningsdag kwam naar
je toe dit jaar!
De hele buurt kleurde oranje op Koningsdag. In deze Kroniek een mooie fotoimpressie van een unieke dag. De Ipenrodestraat ging er met de prijs voor de mooist
versierde straat vandoor. Terecht! Zie de
foto’s hiernaast.
► lees verder op pagina 5
De huizen in onze buurt gaan momenteel
als zoete broodjes, zo lijkt het wel. Nog
maar nauwelijks is een bord in de voortuin geplant of er staat alweer verkocht
overheen geplakt. In de aanloop naar
Brexit nam ook het aantal nieuwe buren
met een internationale achtergrond gestaag toe. Verhuiswagens rijden af en
aan, vaak gevolgd door talloze witte busjes en containers. Nieuwe keukens, badkamers, uitbouwerkers van staal, nieuw
aangelegde tuinen, stoere man-caves en
buitenkeukens. En nieuwe bewoners.
Nieuwe bewoners brengen nieuwe energie.
Dat werkt verfrissend. Vaak kun je je eigen
buurt weer even van buitenaf bekijken, terwijl je gewoontes en gebruiken probeert toe
te lichten. Je realiseert je weer in wat voor
een bijzondere buurt we eigenlijk wonen.
Waar Koningsdag in coronatijd wordt aangepast, zodat we er toch allemaal van kunnen genieten. Waar mensen bankjes voor
de voortuin zetten, zodat ze hun buren wat
vaker zien. Waar burenhulp heel gewoon is
en waar tegelijk mensen elkaar kritisch wijzen op de tekortkomingen van een verwilderde voortuin. Klein leed, groot leed, alles
wordt gedeeld in de straat-appgroepen.
Steeds vaker ook in het Engels, zodat iedereen mee kan doen.
Vanuit de wijkraad proberen we om alle
mooie tradities in stand te houden, zodat het
bijzondere karakter van de buurt gewaar-

borgd blijft. Samen met heel veel buurtbewoners worden evenementen georganiseerd en houden we via de website en de
Kroniek de buurt op de hoogte van de ontwikkelingen. En we denken na over nieuwe
mogelijkheden om die bijzondere verbinding
in de buurt te behouden. Want nieuwe mensen brengen ook weer nieuwe tradities met
zich mee. Zo zijn er ideeën over een buurtfeest op het Oranjeplein vlak voordat de
scholen weer beginnen (nu het weer mag!)
en zou de Cultuurlijn na de corona afwezigheid ook een nieuwe start kunnen gebruiken, misschien met een meer internationale
component zoals een buurtdiner uit alle
windstreken.
De wijkraad vroeg zich af of de website en
de andere uitingen voor de buurt misschien
ook in twee talen zouden moeten verschijnen. Met de komst van Google Translate is
het weliswaar steeds makkelijker om onze
taal te begrijpen, maar wordt een website
voor de buurt niet toegankelijker als je in
meer talen publiceert? Dat gaan we onderzoeken. In de tussentijd hebben we een
nieuwe rubriek opgenomen in de Kroniek,
waarin nieuwe buurtbewoners zichzelf en
hun familie introduceren. Het heet ‘In the
Spotlight’. Hier maak je kennis met nieuwe
buurtbewoners en hun verhaal. En hij of zij
introduceert een nieuw initiatief, leuk om
over na te denken en op te reageren! Heb jij
ideeën of initiatieven die helpen om de buurt
te verbinden? Laat dan van je horen!

In the Spotlight
In onze nieuwe rubriek (in het Engels) bijt
Silvia Domingo het spits af. Frederike van
Urk sprak haar over waar ze vandaan
komt en hoe ze in Bosch & Vaart terecht is
gekomen. En Silvia wil ook graag een
nieuw initiatief starten voor nieuwkomers
in de buurt.
► lees verder op pagina 7

Ommetje Bosch & Vaart
Het tweede deel van het ommetje: de
Vaartwandeling. Hans van der Straaten
vertelt erbij over onder andere een liquidatie, neergestorte vliegtuigen en bominslagen.
► lees verder op pagina 12

Verder in dit nummer:
• Buurgenoten: Maarten Henneman pagina 8 en 9

• Bericht uit de Heemtuin & Theekoepelconcert- pagina 11

• De Groene Kroon - pagina 14
• Van de Wijkraad: Mobiliteitstafels Haarlem Klem, meeuwenoverlast en koffieochtenden - pagina 15 en 16

Van de wijkraad
Beste allemaal,

Buitens in Bosch & Vaart - Eindenhout

Hebben jullie er ook allemaal
zoveel zin in om binnenkort
van de zomervakantie te gaan genieten, nu
het aantal coronabesmettingen eindelijk
naar beneden gaat? Wat hebben we hier
allemaal lang op gewacht, maar nu lijkt het
de goede kant op te gaan. We kunnen weer
plannen maken!
In de vorige Kroniek kondigden we aan dat
het Koningsdag-comité grootse plannen had
gemaakt om er ondanks alles toch een
feestelijke dag van te maken in onze buurt.
Dat is gelukt, en hoe! Alle straten van Bosch
en Vaart waren oranje-gekleurd en we kwamen elkaar eindelijk (op veilige afstand)
weer tegen. Wat een feest! Heel veel dank
aan iedereen die heeft geholpen om zo onze buurt weer tot leven te brengen! Want
dat hebben we wel erg gemist.
Ook op andere fronten worden er plannen
gemaakt die enorm belangrijk zijn voor onze
buurt. In de afgelopen periode zijn er vanuit
de gemeente verschillende visies gepresenteerd, die bedoeld zijn om de leefbaarheid,
de veiligheid en de duurzaamheid van Haarlem als fijne stad om te wonen, ook op langere termijn en met de klimaatdoelstellingen
in het achterhoofd, te verbeteren. Het gaat
onder andere om het mobiliteits- en veiligheidsbeleid, om de ontwikkeling van alternatieve warmte-en energiebronnen en om
het bredere kader van de zogenaamde omgevingswet. Wij hebben als wijkraad onze
zienswijze op de plannen bij de gemeente
ingediend (op de website te lezen) en zullen
dat blijven doen. Voor ons zijn daarbij het
belang van goede communicatie en betrokkenheid van de bewoners en het behoud
van het unieke karakter van Bosch & Vaart,
belangrijke aandachtspunten.
Via onze deelname aan platforms zoals De
Groene Kroon en Haarlem Klem (HKLM)
hopen we zoveel mogelijk buurtbewoners te
betrekken en mee te laten denken. Elders in
dit nummer staat bijvoorbeeld het een en
ander over de Mobiliteitstafels die georganiseerd worden door HKLM.
Intussen maken we ons op om ook weer
plannen te maken voor na de zomerperiode.
Als de omstandigheden het toelaten kunnen
er misschien in september weer straatfeesten en/of een centraal buurtfeest op het
Oranjeplein georganiseerd worden. En we
hopen ook heel erg dat de koffieochtenden
weer kunnen worden opgestart.
Kortom: aan plannen geen gebrek. Jullie
horen nog van ons!
Maar nu eerst de zomer!
Ik wens jullie allemaal een heerlijke,
onbezorgde tijd toe!
Vic van den Broek d’Obrenan

Fotografie: Miles Armstrong Barkley & Chris Hoefsmit

Aan het einde van de Haarlemmerhout
ligt het pand dat iedereen kent die de
borden naar Zandvoort/Haarlem Zuid
volgt: het huis met de beelden. Ook wel:
het huis met de sfinxen. Kortom, Eindenhout.
Dat Eindenhout sinds april 2021 weer in
volle glorie kan pronken is in niet geringe
mate te danken aan de laatste particuliere
eigenaar, de Amsterdamse antiquair
Herman Frits Bill. Hij werd in 1973 eigenaar,
het was toen in behoorlijk vervallen staat. Hij
besloot het op te knappen en te verdelen in
acht appartementen.
Zomerresidentie
Op internet is een filmpje te vinden uit 2009
waarin Bill de kijker een rondleiding geeft
door zijn eigen appartement, dat hij als
zomerresidentie gebruikt. In de enorme wijnkelder waar in vroeger tijden het talrijke personeel huisde liet hij een badkamer aanbrengen. De originele salon liet hij intact en
voorzag hij van de op het nippertje veiliggestelde portretten van de oorspronkelijke
opdrachtgevers voor de bouw in 1793 van
het huidige pand: de heer en mevrouw
Lans. In zijn testament bepaalde hij dat
Stadsherstel het pand voor een gunstig bedrag mocht kopen, zij zijn nu eigenaar sinds
2018 en hebben recentelijk een restauratie
bijna voltooid, alleen de sfinxen en de trappen van het bordes wachten nog op de laatste hand. Onder vijftig lagen verf bleek de
oorspronkelijke het roomwit te zijn, dat nu
de houten panelen siert. Panelen die de
indruk moeten wekken dat het huis uit natuursteen is opgebouwd.
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Scala aan verhalen
Een zoektocht op het internet naar de geschiedenis van het pand levert een verrassend divers scala aan verhalen op. Dronkenschap, een executie, wilde kunstenaarsfeesten en diepgaande natuurbelevingen
behoren tot dit palet.
Dronkenschap
Al in 1630 is er sprake van een pand op de
plek van het huidige Eindenhout. Het betrof
een eerst nog naamloos huis naast de herberg het ‘Dronckenmanshuysje’ aan de
Heerenweg (nu Wagenweg geheten).
Brouërius van Nidek geeft er in zijn
‘Zegenpralent Kennemerland’ (1730) bij een
prent van Hendrik de Leth van de herberg
een plausibele verklaring voor “Het Dronkenmans-huijsje genaemt, ter zake (gelyk
de overlevering van oude lieden wil) dat de
Eigenaer met den eersten hospes en zyn
knegt, terwyl het huis nogh niet onder dak
was gebragt, op ’t goet gevolg der timmering
en aenstaende neering voor de deur aen ’t
drinken van zwaer bier geraekt, alledrie
even sterk beschonken wierden, waer door
verscheide voorbygangers, die gemelde
personen geheel onzinnigh hoorden razen
ende zagen drinken, tegens elkanderen
zeiden, dat is recht een dronkemans-huisje.”
De naam bleef even hangen, het pand werd
bekend onder de naam Het nieuwe Dronckemanshuisje. In een transportakte van
1775 is evenwel al sprake van een indrukwekkend pand, namelijk “Een kapitale en
zeer fraai gelegen hofsteede, genaamd Eindenhout, gesitueerd buiten Haarlem onder
de gerechte van Heemstede.” Inhoudende
een herenhuis, tuinmanswoning, koetshuis
en stalling, evenals de annex gelegen her-

het Huis met de Beelden
berg ‘het Dronckenhuisje’ en landerijen tot
de Leidsevaart, groot 11 morgen. Op 7 oktober zijn apart van Eindenhout geveild: de
beelden, vazen, tuinsieraden, broeiramen,
broeikassen en tuinmansgereedschappen.
Imponeren
Het huidige pand werd gebouwd in 1793 in
opdracht van de Amsterdamse koopman
Christiaan Ernst Lans, in een neoclassicistische stijl, en dat het doet denken aan het
Provinciehuis is geen toeval. Gebouwd in
dezelfde tijd en stijl was het doel te imponeren. Het pand heeft vele eigenaren gehad,
vooral Amsterdamse aristocraten, die zich
gerieflijk per boot konden laten vervoeren
door de trekvaarten. Zo heeft de familie van
Brienen het zeer lang in bezit gehad, bijna
130 jaar vanaf 1818. Zij hebben het grondstuk ook flink vergroot tot tien hectare. Aparte vermelding verdient ook eigenaar Temminck die ter verfraaiing van het huis in
1802 twee marmeren sfinxen bestelt in Italië. Deze worden in 2019 zeer fraai beschreven door Thomése in zijn roman Vaderliefde.
Marmerblanke borsten
Zijn verliefde ouders vonden “als soevereine
mensen domicilie in een sprookjesachtig
droomhuis dat zo uit een verhaal of roman
afkomstig leek. Het heette het Huis met de
Beelden en zo heet het nog steeds, vanwege de sierlijke sfinxen die er aan weerszijden van het bordes de wacht houden, dromend boven hun marmerblanke borsten...Het is er ook in onze dagen idyllisch,
al worden de twee sfinxen tegenwoordig
steeds nadrukkelijker gestoord door het
drukke strandverkeer dat over de Spanjaardslaan voortjakkert naar de wat meer
democratische borsten van Zandvoort.” Om
met de door Bill in zijn gefilmde rondleiding
geciteerde bouwvakkers te spreken: “bij het
tietenhuis linksaf.”
Wilde feesten
In de 20ste eeuw slaat echter het verval toe,
men kon niet meer uit de voeten met zulke
grote panden; Eindenhout telt 35 kamers.
Ook Thomése beschrijft de staat van verval
van het zeer koude pand en de feesten van
de kunstenaarskolonie waar zijn naast Harry
Mulisch en Godfried Bomans ook Thomése's ouders deel van uitmaakten in de '50er
jaren. “Het moet er stervenskoud geweest
zijn. De tijdelijke bewoners hakten er takken
uit eigen tuin en stookten die in de open
haard.” De kou, het verval en de besluiteloosheid van de zusters Franciscanessen
die toen eigenaren waren, waren niet gunstig voor het behoud van het pand. Ook het
bijbehorende theekoepeltje waar Harry
Mulisch zich graag liet fotograferen raakte in
ernstig verval. En dan is er een nog serieuzer onderwerp: in de oorlogsjaren is het
pand ook getuige geweest van executies.

Executieplaats
Truus Oversteegen, een
belangrijk lid
van de Raad
Voor Verzet
(RVV) beschrijft
hoe één van de
executies in de
achter het huis
gelegen bossen
plaatsvond. Het
slachtoffer was
een SS-officier
die een seincode van het verzet gebroken
had en op het
spoor was gekomen van
uiterst gevoelige informatie.
Truus moest
hem verleiden
en naar het bos
lokken. Tot
haar eigen verwondering lukte
dat: “Eindelijk
bereikten we
het Huis met de
Beelden. Door
mooie laantjes
ging het naar
Fotografie: Miles Armstrong Barkley & Chris Hoefsmit
de vijver. Na een
griezelig stevige omhelzing was er plotseling die Frederik van Eeden in 1868 beschrijft:
de stem van Frans …” De commandant van “Wanneer wij hier op een warme zomerochde Haarlemse RVV, Frans van de Wiel, riep tend een der talrijke hakbossen binnendrinde SS’er in het Duits tot de orde. De gegen, zijn wij als in een heiligdom der natuur
schrokken officier klakte zijn hakken tegen
verplaatst; de dampkring is zwoel en drukelkaar, maakte excuses en vertrok. Daarna
kend.”
schoot Van de Wiel hem door het hoofd.
De gemeente Haarlem heeft dit bosje aanTruus: “Ik wist dat dit zou gebeuren, maar
gewezen als rust- en broedgebied voor voschrik, angst en walging gingen als een
gels, tevens zijn inventarisaties gemaakt
steek door me heen.” Ze moest overgeven.
van mossen, korstmossen, paddenstoelen.
Het lijk werd begraven en de sporen uitgeEr zijn zeer nauwkeurige tellingen gedaan
wist. In de agenda van de SS’er troffen de
door vrijwilligers van de Vogelwerkgroep
verzetslieden een schat aan belangrijke
Zuid Kennemerland, die op gezette tijden
gegevens aan.
herhaald zijn om inzicht in het effect van het
Natuurschatten
natuurbeheer te krijgen. De toewijding en de
Veel is er veranderd in de loop der eeuwen
gedetailleerdheid van hun verslagen ademt
rondom Eindenhout, zoals de grootte van
eenzelfde eerbied voor “het heiligdom van
het grondgebied, het verkeer, de herrie, de
de natuur. “
grotere aantallen mensen die zich er dageAls buurtbewoners kunnen we ons gelukkig
lijks begeven. Een groot deel van het voor
prijzen dat het pand én het Vogelbosje beEindenhout verloren gegane grondgebied
waard zijn gebleven, en dat een deel van de
dat zich vroeger uitstrekte van Leidsevaart
voormalige tuinen zelfs vrij toegankelijk is
tot Wagenweg is nu evenwel het bijna excluvoor een dagelijks wandelingetje. Hiervoor
sieve terrein van vogels en plantensoorten.
dank aan de heer Bill en Stadsherstel én de
Het is niet direct voor de argeloze bezoeker
(toenmalige) Vogelwerkgroep! Helaas heb ik
zichtbaar, maar achter het theekoepeltje
niet kunnen achterhalen of de Lansportretbevindt zich het Vogelbosje, waar toegang
ten nog aanwezig zijn en of de Vogelwerkzeer restrictief is. In bepaalde jaren hadden
groep nog steeds bestaat.
slechts zeven mensen toegang tot het bosMaaike le Grand
je! Zo kan het nog steeds de sfeer ademen
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Hondenpoep
In de Kroniek van april deden we je huiveren met een pagina vol hondenpoep.
In de hoop dat het de hondenbaasje
ertoe zou bewegen de poep achter hun
honds kont op te ruimen.
Lucy Armstrong Barkly (6 jaar) uit de Bos en
Hovenstraat was er in ieder geval van onder
de indruk. Het inspireerde haar tot het maken van deze prachtige tekening. En aangezien ze heel graag een keer in de krant zou
willen staan, plaatsen wij die hier natuurlijk
graag!
En ere wie ere
toekomt alle
foto’s waren
van de hand
van Kayleigh
Preusterink
(19) uit de
Van Hogendorpstraat. Zij
stuurde nog
een mooie
laatste foto
na. De pagina
heeft kennelijk
nog een buurtbewoner geïnspireerd. Kayleigh kwam deze
letterlijk verbloemde drol op de stoep tegen.

Kluscampagne van BUUV
De komende weken staat BUUV Haarlem
helemaal in het teken van klussen in en
om het huis.
Je kent ze wel: van die klusjes die maar
blijven liggen. De lamp in de schuur die het
al drie jaar niet doet. Een boekenkast die
nog steeds in elkaar moet worden gezet.
Dat ene muurtje dat nou echt eens een keer
een likkie verf moet krijgen. Het computerscherm dat al maanden een nieuw snoertje
nodig heeft.
Bij BUUV zijn er heel veel mensen die al
deze klusjes voor je willen klaren! Zet je
klusvraag op onze website haarlem.buuv.nu
en de klussers komen naar je toe!

Bij BUUV is iedereen
gelijk, het maakt dus
niet uit wie je bent of
wat je doet. Wil je iets
aanbieden maar weet
je nog niet wat of ken
je niet alle mogelijkheden? Neem dan contact op met BUUV, dan
kijken we samen wat
het beste bij jou past!
BUUV is op werkdagen telefonisch bereikbaar op 023-551 78 45
of per e-mail: info@haarlem.buuv.nu

Over BUUV
BUUV is voor iedereen en voor alle leeftijden! Voor nieuwe Haarlemmers, actieve
jongeren, tuinhelden zonder tuin, koffieleuten, oppasmoeders, kletskousen, klushelden, sportmaatjes, kooktalenten, theaterliefhebbers, huiswerkhulpen en creatievelingen.
Vraag en aanbod bij BUUV varieert van
klussen in huis tot samen naar een concert.
Van iemands hond uitlaten tot het schilderen van een tuinhek. Van samen koffie
drinken tot helpen met huiswerk. En eigenlijk alles wat daar tussen zit.
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Koningsdag kwam naar je toe dit jaar!

Op 27 april kleurde dit jaar niet alleen het
Oranjeplein, maar heel Bosch & Vaart
oranje. Dat kan ook niet anders met 264
aangeschafte Koningsdagstraatpakketten!
Straten gingen de strijd aan om de prijs (ijs
van IJssalon Luciano voor alle kinderen in
de straat) voor de mooist versierde straat in
de wacht te slepen. De winnaar heb je stiekem al op de voorpagina zien staan; de
Ipenrodestraat had werkelijk groots uitgepakt!
Maar ook bij de Bosch & Vaart Koningsdagloterij waren mooie prijzen te winnen. De
Westerhoutstraat heeft de straatprijs gewon-

nen. Zij konden samen genieten van de
heerlijke pizza’s van San Lorenzo met daarbij een flesje wijn van Wine by Bas.
De winnaars van de individuele prijzen werden verblijd met wijn van Wine by Bas, ijs
van Luciano, zeep van Marcel’s Green Soap
of een snackrondje van de PLekK.
Om het af te maken heeft de wijkraad bij de
leden van het Koningsdagcomité en de speciaal voor deze Koningsdag in het leven
geroepen Koningsdagstraatcoördinatoren
een bloemetje van Caya’s langsgebracht.
Een mooi voorbeeld van support your locals!
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We kijken terug op een unieke Koningsdag.
Er gingen zelfs stemmen op om het oranjefeest voortaan elk jaar op deze manier te
vieren. Maar een groot feest met iedereen
op het Oranjeplein blijft natuurlijk ook geweldig. Wie weet wordt het volgend jaar wel
een combinatie van beide.
Geniet voor nu nog even na met de foto’s.
We maken er hoe dan ook volgend jaar
weer een feest van. En daar hebben we
heel veel vrijwilligers uit de buurt bij nodig.
Samen maken we de buurt!

the power of time off
OP VAKANTIE OF OP RETRAITE?
Straks zijn velen van ons gevaccineerd en worden de regels versoepeld. Je kunt niet wachten
om te vertrekken. Maar wat te doen? Boek je een
vakantie of een retraite? Je kunt wel wat me-time
gebruiken na zo’n lange periode samen thuis te
hebben geleefd en gewerkt. Aan de andere kant
is er ook de traditie van de jaarlijkse familievakantie en het is ook fijn om samen nieuwe
herinneringen te maken.
De populariteit van retraites neemt de laatste
jaren ontzettend toe. Stress, nieuwe crises,
veranderingen in de samenleving zoals robotisering en een continue stroom aan informatie en
interactie zorgen ervoor dat we steeds meer behoefte hebben aan rust en verbinding met onszelf.

Mensen realiseren zich steeds vaker dat een
‘time-off’ geen overbodige luxe is, noodzaak wellicht. Zoals je ook je auto regelmatig naar de
garage brengt voor onderhoud en je telefoon
dagelijks oplaadt, zo kunnen wij als mensen ook
onderhoud en opladen plannen en budgetteren.
Een retraite is een effectieve manier om te ontsnappen aan alles en iedereen en jezelf te ontmoeten.
Wat is dan het verschil tussen een vakantie en
een retraite? Dit zijn drie factoren die een retraite
onderscheiden van een vakantie.
Alles wat we in het leven ervaren, ervaren we via
de vijf zintuigen en de geest. Op vakantie zet je
je zintuigen en je geest volledig open. Tijdens
een retraite keert je aandacht volledig naar binnen, naar je basis, naar wie jij diep van binnen
bent en kalmeert je geest.
Tijdens een vakantie maak je opnieuw contact
met de familie en vrienden om je heen en raak je
geïnspireerd door nieuwe mensen te ontmoeten.
Tijdens een retraite maak je verbinding met jezelf
en oefen je om te luisteren naar de taal van je
lichaam.
Op vakanties creëer je nieuwe levensverhalen en
doe je mee aan sportieve of avontuurlijke activiteiten. In een retraite kom je volledig tot rust, is er
veel tijd voor reflectie en doe je mee aan activiteiten die je (leren) ontspannen en waar je
levensenergie van gaat stromen.
Ik boekte eens een retraite voor mijzelf, zodat ik
vanaf dag één van de gezinsvakantie er ook echt
kon zíjn. Ik durfde niet veel mensen te vertellen
dat ik een retraite nodig had om van mijn vakantie te kunnen genieten. Nu ik terugkijk, begrijp ik
dat dit een zeer verstandige actie was. Inmiddels
plan ik elk jaar een retraite, voor mijzelf, over
mijzelf. Live of online, afhankelijk van beschikbare vakantiedagen en budget. Dat is zo mooi dat
het nu ook online kán én impact heeft! Misschien ook een idee voor jou!?

Ingrid Valks
Wagenweg 192
ingrid@thepoweroftimeoff.com
0651097805
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In the Spotlight - Silvia Domingo

Silvia, Nuno, Miguel and Maria at Castle De Haar in Utrecht

Silvia Domingo and her family moved
from London to Bosch & Vaart in 2019,
when her employer, the European Medicines Agency (EMA) decided to relocate
to Amsterdam as a result of Brexit. Luckily, the whole family agreed to follow
along. Their house is located in the
Vredenhofstraat.

Meet the family!
We are a European family of 4, Miguel (9)
and Maria (7) were born in London (UK),
Nuno, my husband, is from Lisbon
(Portugal) and I came from Valladolid, a city
close to Madrid in Spain. Maria was only 5
when we moved here and she started
straight away in a Dutch Primary school
(Cruquius School). For Miguel it was a longer journey, which also took him to the International Taalklas, a school where kids from
all kinds of background meet to learn Dutch.
Nuno always works from home and prior to
corona, I worked in the office three days a
week. The education system is different
from the British, but we like that it feels more
egalitarian.
Haarlem over Hilversum
We visited a number of other cities, as the
Dutch authorities did pitch on the whole
Randstad area. We visited Hilversum,
Leiden, and also Amsterdam. But we fell in
love with Haarlem and the easy commute to
Amsterdam Zuid, the final location of my
work office. I love the fact that kids run freely
around the neighbourhood, it is as it should
be everywhere. I love the vibe during
Koningsdag, but also with Sint Maarten,
New Year's Eve, and all the other nonplanned events, when everybody comes
together only to have a good time together.

It is surprisingly refreshing! The lifestyle that
this neighbourhood breezes became even
more clear after we moved here. So many
people are organizing events, even if it is
just a borrel in front of the house on sunny
days, there is always something going on.
Paellera
As a European family, we have more places
we can call home. My kids missed their
family in Spain, although they have never
lived there and they would tell you they are
British if you would ask them where they are
from. I miss my friends from the UK, as we
lived there for almost thirteen years, and of
course my family and friends in Spain. Since
we found a Portuguese warehouse that sells
nice stuff and we can also order online food
from Spain, the food is no longer an issue,
but I do miss my mums' cooking... I have a
paellera (pan dish to cook paella) but sadly I
don't really know how to do it very well... you
are welcome to borrow it and give it a go.
Settling in
Everything, from the tax system to the BSN
number and the health system, you will need
to rediscover if you move countries. It can
be challenging at times. But people around
us have been kind and patient with us. It is a
learning curve and we are getting there. We
are especially happy that here, we can ask
our neighbours for information and everyone
is happy to help. Nuno and the children have
started to learn Dutch from the start. Nuno
did the A1 level as soon as we moved to the
Netherlands. I was too stressed and I wanted to focus on the process of buying the
house and getting settled in. Unfortunately,
then corona came and the classes that I was
supposed to start, were cancelled. Now I will
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start my level A1 in September, and I am
looking forward to it!
English corner
Despite the fact that everybody in this neighbourhood has been so very welcoming, I do
miss having a so called International or English corner. With so many international families moving here, it could be fun to meet and
interact, share our frustration over the Dutch
directness (joking!) and share experiences. I
would be happy to coordinate this!
Are you interested in this initiative by Silvia?
Send an email to info@boschenvaart.nl.

New in the neighbourhood?
In this new column, families that have just
moved into the neighbourhood can introduce themselves. Where are they from,
what strikes them, why did they choose this
area?

And we are curious about their ideas on
how to connect with Bosch & Vaart even
more. To make sure our international
neighbours do not miss out on this one, we
have written this column in English. As
always, your feedback on this is welcome.
Not a fan? With the QR code you can read
the translation in Dutch.

Buurtgenoten: Maarten Henneman

‘Sommige mensen vinden mij heftig.’
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Foto: Chris Hoefsmit

Dacht u, net als ik, dat het speelveld achter de van Hogendorpstraat zo netjes
blijft door de gemeente? Of, mocht het
vertrouwen in de gemeente niet zo groot
zijn, door de kabouters?
Fout! Wij blijken een gepassioneerde buurtbewoner te hebben die zich met zijn hele
ziel en zaligheid voor het speelveld inzet.
Wellicht bent u al eens door hem aangesproken omdat uw kind te diep groef in de
zandbak of u de poep van uw (corona)hond
stiekem niet opruimde omdat u zich onbespied waande. Dikke pech, hier komt u niet
mee weg. Onze hoofdpersoon kijkt vanuit
zijn woonkamer op de eerste verdieping
direct op het veld en zal nooit toestaan dat
dit groene geluk onrecht wordt aangedaan.
Bij aanvang van het interview krijg ik college
over gras en valzand. Over hoe losse takken na een storm vervaarlijk aan bomen
bungelen en kinderen kunnen raken. Dat het
zand in de zandbak eigenlijk alleen maar
‘valzand’ is en niet geschikt om diep in te
graven. Als er veel kuilen zijn gaat de gemeente ingrijpen en zal het zand door kunstgras worden vervangen. Dat wil Maarten
voorkomen.
Ook vertelt hij hoe hij ingrijpt na iedere
maaisessie (wel door de gemeente, maar
volgens de geïnterviewde altijd vier dagen te
laat) meteen op zijn klompen het veld op
toogt om gewapend met een riek de dikke
klonten gras uit elkaar te schudden. Te grote hopen kunnen het onderliggende gazon
verstikken en kale plekken veroorzaken.
Vincent van Gogh zou er wel raad mee weten.
Hoe hij de losse takken uit de bomen verwijderd. Soms met niet ongevaarlijke capriolen.
Hoe hij de zandbakken ontdoet van gevallen
blad en zaden uit de bomen die eromheen
staan. Dat hij in de avond de te diepe gaten
in de zandbakken weer vult en aanstampt
om het egaal te krijgen wat nodig is voor
valzand. Hoe hij onder de bomen heeft ingezaaid waardoor er nu weer gras groeit i.p.v.
modder.
Met een mengeling van ongeloof, verbijstering én bewondering ga ik het gesprek aan
met deze opperkabouter: Maarten Henneman.

Maarten, wat bezielt je om dit allemaal te
doen?
Ik ben geboren en getogen in Haarlem. Ik
hou van deze stad, het is één van de beste
steden om in te wonen. Maar de kwaliteit
van leven is achteruit gegaan. Het is lastig
mensen nog te motiveren om een bijdrage
te leveren in hun leefgebied. Men wil graag
wonen in een mooie buurt maar daar verder
niet in investeren. We zijn teveel op onszelf
gericht. Daar is echt iets in veranderd in de
loop der jaren en dat vind ik heel erg jammer. De gemeente doet alleen het hoognodige. Ik maar ook de buurt vindt het fijn als
het veld er netjes uit ziet, daar werk ik dus

voor. Ik vind het ook belangrijk dat de kinderen er veilig kunnen spelen. Daar heeft de
gemeente geen oog voor. Daarom doe ik
dit.

computerprogramma ontworpen voor tweedehandswinkels, zodat mijn vrouw na sluitingstijd niet alles nog met de hand moest
uitwerken.

Ik vraag Maarten wat zijn weg hier naartoe is geweest.
Ik heb heel veel gedaan. Ik noem mezelf
weleens een omhooggevallen automonteur.
Ik heb een tuning-centrum gehad voor auto’s en raceauto’s. Dat is een bedrijf dat
auto’s sneller maakt. Ook heb ik semiprofessioneel geracet. Net toen ik wilde emigreren
naar Nieuw-Zeeland bleek het heel slecht te
gaan met het circuit op Zandvoort. Ik heb
toen een actie opgezet om het circuit te behouden. De toenmalige directeur wilde mij
graag houden om de boel weer op poten te
zetten en dat hebben we toen gedaan. We
hebben veel voor elkaar gekregen in die tijd.
Zo hebben we de laatste F1 GP’s georganiseerd, de geluids- en reclame-eisen voor
circuits Europees opgezet en ik heb veel
voor de tv gedaan. Productie en regie. In de
loop der tijd ging ik me steeds meer met de
organisatie bemoeien en zo het bruggetje
gemaakt naar ook andere grootschalige
evenementen in Europa die ik heb gestroomlijnd.

Waar komt die gedrevenheid en creativiteit vandaan?
Wij zijn erfelijk belast. Ik kom uit een gezin
met zeven kinderen en we zijn een bijzondere familie.

Vrienden vroegen zich af hoe lang ik het vol
ging houden, ik werkte alleen maar en ging
nooit op vakantie. Het harde werken vond ik
heerlijk en ik kreeg veel voor elkaar, maar ik
merkte ook dat ik weinig nieuwe input kreeg.
Dus uiteindelijk ben ik ermee gestopt en ben
ik o.a. meubels gaan ontwerpen en maken
en heb uitvindingen gedaan.

Maarten schuift een lat uit het midden van
de lange houten tafel waar we aan zitten en
laat een ingebouwd verwarmingscompartiment zien. Zeer ingenieus.
Ook heb ik een mobiele interactieve bank/
postunit bedacht, al jaren geleden. Daarin
zat ook al de nu in opkomst zijnde Gele Pinautomaat. Vele partijen waren enthousiast,
maar de banken zelf hielden het tegen.
Totdat mijn octrooi verliep.
Ook heb ik op het gebied van recycling verrijdbare bakken bedacht voor de horeca,
maar net als bij het Bankpunt was ik mijn tijd
te ver vooruit. De markt was er nog niet rijp
voor. Een partner op dit gebied gaf aan dat
het een geweldig idee was maar dat er eerst
wetgeving op dit gebied moest komen.
Vooruitstrevend dus!
Ja vele ideeën van mij zijn nu vele jaren
later alsnog door anderen in de markt gezet
en verwezenlijkt. Mede door veranderde
wetgeving. Het is toch leuk dat je gelijk
krijgt. Al verdien je er niets aan.
Dus ook nadat je gestopt bent met werken heb je je gedrevenheid wel weer op
andere vlakken weten in te zetten.
Jazeker! Met mijn toenmalige vrouw heb ik
de tweedehandswinkel Via Mi opgezet, hier
aan de Wagenweg. Daarbij heb ik het eerste

9

Maarten vertelt over zijn moeder die als één
van de eerste vrouwen meedeed aan wedstrijdzeilen, een vader die aannemer/
architect was en vervolgens volgt er een
indrukwekkende rij beroepen van broers en
zussen waarin het aan diversiteit niet ontbreekt. Van Neerlandicus tot succesvol kunstenaar tot free jazz componiste tot modeontwerpster tot verslaggeefster. Maar het
bijzonderste verhaal gaat over een broer die
aan kinderverlamming leed:
Met hem ontwierp ik de eerste auto met
volledige voetbesturing. Dat was een wereldprimeur. Maar het leukste was: niemand
wilde hem lesgeven in die auto en ik heb
toen van de Nederlandse staat dispensatie
gekregen om hem les te geven. Met een
rijbewijs als resultaat. Helaas overleed hij al
op zijn 27e. De auto heeft daarna nog
dienstgedaan voor een meisje met een gelijke handicap.
In zo’n groot katholiek gezin moest je je
mannetje staan. Iedereen kon goed leren,
maar ik was dyslectisch, al bestond dat
woord toen nog niet. Misschien heeft dat me
wel extra gedreven gemaakt. Ik ben notabene secretaris geweest van de wijkraad.
Hij lacht. Tja, ik heb mezelf altijd gestimuleerd om beter te worden. Dan leerde ik
blind typen via Scheidegger, nog voor de
komst van de computer en met het groene
boekje erbij kwam ik een heel eind.
Een bezig baasje deze meneer Henneman.
Hij vertelt nog over zijn tijd bij de wijkraad en
hoe hij daar de vergaderstructuur aanpakte
met de gemeente. Over hoe hij zich via Via
Mi verzette tegen de herinrichting van het
Houtplein en de betreffende ondernemers
daarin achter zich schaarde Met gevolg dat
de bezwaren zijn gehonoreerd Als je Maarten tegen je hebt, zal je geen makkelijke
hebben aan deze opperkabouter. ‘Sommige
mensen vinden mij heftig’, aldus Maarten
zelf. Maar waar zijn we zonder deze mensen, de vechters, de strijders, de mensen
die zich met hun hele ziel en zaligheid ergens voor in willen zetten. Dus kom je hem
mopperend tegen? Weet dan dat het uit een
hart van goud komt, dat het veld echt niet
door een peloton kabouters wordt onderhouden en kijk bij thuiskomst even in de spiegel.
Jenet van Lubek

Op de volgende pagina een foto-impressie van
wat Maarten zoal doet om het speelveld te onderhouden.

Het werk van Maarten

van modder naar groen gras

40 kruiwagens bladeren en takken bij elkaar

Tekening: Daan Berkhof
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Bericht uit de Heemtuin Eindenhout
Het is mei en we zijn met frisse moed aan
het werk in de heemtuin.
Bij de manege in de Bijentuin zijn door
Spaarnelanden twee Tamme kastanjes geplant en die lopen mooi uit. De Paardenkastanje is verhuisd naar de Hout. Wij hebben
zelf ook boompjes aangeschaft en geplant.
Struiken als hazelaar, bessen en wilde roosjes zijn overal tussen geplant. De woeste
bramen zijn met wortel en tak gerooid. En
daarna worden de brandnetels langs het
snipperpad uitgetrokken want kindjes die
langs wandelen, prikken hun handen eraan.

zandgroeve in bezit neemt. We
zijn zó blij dat we weer wilde bijen
hebben in de heemtuin.
Een week later werd ernaast nog
een stukje grond kaal gemaakt.
En toen was er maar een kwartier
voor nodig of de bijtjes hadden
een nieuwe groeve ontdekt. Waar
de bijen hun zandkorrels heen
dragen weten we niet, daarom
denken we erover om een bijenhotel aan te leggen dan kunnen we ze zien.
In de bloemenvakken zijn we de strijd met
de alles verdringende boterbloem aangegaan. Maar oh, wat bloeien ze prachtig. Een
deel moet nu plaatsmaken voor de aangeschafte planten die later in de zomer gaan
bloeien. Bij al bloeiende planten hebben we
gele naamplaatjes gezet. Van vrijwel ieder-

Bankjes om te chillen?!

geloven, bij het inventariseren van vogels in
het Vogelbos heeft Marcel Slaterus iets aangetroffen dat elke beschrijving tart: Op de
kunst-nestheuvel voor de ijsvogel staan
twee tuinbankjes waarop men kan chillen.
Weg ijsvogel! En misschien is de broedende
Buizerd ook verstoord. Dat moet nog blijken.
Later blijken de banken van de Cricketclub
te zijn meegenomen. Hoe zou dat transport
over de vaart zijn gegaan?
In de Bijentuin ligt een bult grond en bovenop heeft zich een majesteitelijke Kruldistel
gevestigd. En straks bloeien de bloemen wit.
Wat wel uitzonderlijk is omdat kruldistels
meestal paarse bloemen hebben.

Prachtig bloeiende boterbloem

Nu meer planten in bloei komen, verschijnen
ook vlinders. Citroenvlinder, Oranjetipje
Koolwitjes, Dagpauwoog en de Gehakkelde
aurelia.

En hier begon het dat er een stukje grond
werd blootgelegd voor zaaigoed.
Een van onze vrijwilligers plagde een stuk
gras af. Een dag of wat later lijkt het wel of
er is gezaaid. Daar is nog geen sprake van
maar toch staat het veldje helemaal vol met
kleine kiemplantjes in de vorm van klavertjes
vier. Het lijkt Raapzaad, door ons vaak Koolzaad genoemd, te zijn wat opkomt. Ja…het
gele naambordje verdween vrijwel meteen.

een die langs wandelt, horen we dat dat
wordt gewaardeerd. En er is een randje met
Madeliefjes aangelegd. Want waarom hadden we geen Madeliefjes in de tuin?

En toen was er veel gezoem te horen. Het
blijkt een groep Rosse metselbijtjes die de

Het raadsel dat wij de ijsvogel niet meer
hebben gezien, is opgelost. Het is niet te

Majesteitelijke Kruldistel

In een hoek van de heemtuin heeft waarschijnlijk de Zwartkop een territorium.
Met groene groet,
Titi des Bouvrie

Foto’s: Titi des Bouvrie

Theekoepelconcert Eindenhout - Duo Sphinx (fluit & harp)
Zondag 22 augustus om 15.30 uur
Wegens groot succes van het concert op
13 juni dat door vijftig mensen bezocht
werd, organiseert de Vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout middenin de
zomer nog een theekoepelconcert.

In de idyllische omgeving van het koepeltje
in Eindenhout worden werken van Mozart,
Piazzolla, Debussy, Ibert en Rodrigo ten
gehore gebracht door het Duo Sphinx
(Mariël van den Bos, fluit & Inge Frimout,
harp).
De dan nog geldende RIVM-regels zijn van
toepassing.
Aanmelden verplicht
Meld je wel van tevoren even aan door te
bellen naar: 06-57 456 345
Handig om mee te nemen: klapstoeltjes of
kleed om op te zitten, zonnehoed. Een vrijwillige bijdrage na afloop van concert wordt
zeer op prijs gesteld.
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Ommetje Bosch & Vaart ‘Vaartwandeling’
Een ommetje door je eigen woonbuurt is
een leuk tijdverdrijf. Dertig jaar geleden
was dat niet anders. Marjan Maandag,
kunsthistorica uit Rotterdam, studeerde
toen af op een scriptie over de bouwgeschiedenis van Bosch & Vaart. Zij heeft
toen ook een heel leuke architectuurwandeling door de buurt samengesteld. Haar
wandeling (kaart en beschrijving) kan
met behulp van de bij dit artikel geplaatste QR-code worden gedownload.
De wandeling van Marjan Maandag is een
architectuurwandeling. Ik heb bij haar wandeling anekdotes verzameld die betrekking
hebben op de straat waarin je loopt. Ik heb
de wandeling van Marjan Maandag opgeknipt in twee delen: een deel Bosch en een
deel Vaart. Dit is de Vaartwandeling. In de
vorige Kroniek stond de Boschwandeling.
We beginnen ook met deze wandeling op
het Oranjeplein.
Oranjeplein - Gevelwedstrijd

Om de kwaliteit van de woningbouw te bevorderen worden rond 1900 door de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst
diverse gevelwedstrijden uitgeschreven. In
1903 schrijft de NV Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen Bosch en
Vaart een gevelwedstrijd uit. Pas in 1927
worden de winnaars aangewezen door een
jury die bestaat uit de architecten H.P. Berlage, H. van der Kloot Meijburg en B. Hoogstraten. Zij beoordelen de 28 inzendingen,
alle uit de Spruitenbosstraat en van het
Oranjeplein. Het juryrapport is nogal negatief. Het totale karakter van de wijk wordt
zeer verbrokkeld en onrustig genoemd. De
eerste prijs gaat, wel met lof, naar Oranjeplein 7-11. De tweede prijzen - Oranjeplein
26 en Spruitenbosstraat 14 – krijgen wel
kritiek. Het dak van Oranjeplein 26 is te
massaal door ‘al te groot overstek’. Bovendien vindt de jury dat Oranjeplein 26 slecht
aansluit op de omgeving. De afwikkeling van
de wedstrijd heeft nogal wat voeten in de
aarde omdat in het reglement niet is geregeld wat er met de prijzen moet gebeuren
als de eerste eigenaar zijn huis inmiddels
heeft verkocht. De destijds niet geringe eerste prijs van ƒ 6000,- is namelijk bestemd
voor de eigenaar van een pand. Uiteindelijk
beslist de rechter in 1937 (!) dat de eigenaar

die zich voor de wedstrijd heeft ingeschreven de prijs krijgt.
Via de Berkenrodestraat lopen we nu naar
de Schouwtjesbrug

Schouwtjeslaan 63 - Generaal Van Merlen
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Mevrouw Douairière Mr. D. Visser van Hazerswoude-van Merlen schenkt rond 1900
een vergader- en schietgebouw aan de afdeling Haarlem en omstreken van de Koninklijke Nederlandse Bond van OudOnderofficieren. Het wordt gebouwd aan de
Schouwtjeslaan 63, op een opvallende
plaats bij de Schouwtjesbrug en wordt het
verenigingsgebouw van de schietvereniging
“Generaal Van Merlen”. Van deze vereniging kunnen alleen leden en donateurs van
deze bond van oud-onderofficieren lid worden. Zij kunnen dan aan de Schouwtjeslaan
oefenen met hun Beaumontgeweer en buks.
Later wordt het gebouw een vestiging van
de stadsbibliotheek, een fysiotherapiepraktijk en tegenwoordig is het kantoor met op
de verdiepingen appartementen.

Zuider Emmakade 45 – Atelier Bogtman

Op 1 oktober 1912 begint Willem Bogtman
(1882-1955) aan de Schouwtjeslaan 62 een
atelier voor glas in lood en gebrandschilderd
glas. Het pand erboven, Schouwtjeslaan 60,
wordt als woning gebruikt. Atelier Bogtman
is hofleverancier van bijna alle Amsterdamse School-architecten. De vraag naar zijn
glas is zo groot dat het bedrijf al na vijf jaar in 1917 - moet verhuizen naar een nieuw en
veel groter pand aan de Zuider Emmakade
45. Het ontwerp voor dit fraaie gebouw is
van G.F. La Croix (1877-1923), een bekende architect uit de Amsterdamse School.
Atelier Bogtman wordt een begrip in Nederland en daarbuiten. Willem Bogtman maakt
bijvoorbeeld ook de ramen in het Amsterdamse Scheepvaarthuis. Op het hoogtepunt
werken er 25 personen in het bedrijf. Na
zoon Albert (1910-1994) leidde kleinzoon
Rutger Willem het bedrijf tot het eind vorige
eeuw werd beëindigd. Prachtig glas in lood
en gebrandschilderd glas van Willem Bogtman is te zien aan de Zuider Emmakade 47
en Prinsessekade 6.

ontslag ingediend omdat het deels foute
bestuur van de school na de oorlog weigerde op te stappen. Een dag na de aanslag
treedt het bestuur af.

Prinsessekade – Straatnamen
Bij besluit van de gemeenteraad van Heemstede van 13 maart 1902 krijgen alle straten
in Bosch & Vaart een naam. De Wagenweg
heet dan nog Heerenweg en zal pas in 1927
de Wagenweg worden. Met uitzondering
van het Schouwtjesplein, het Oranjeplein,
de Oranjestraat en de Oranjekade, zijn de
straten vernoemd naar buitenplaatsen in de
directe omgeving. Bij besluit van de gemeenteraad van Heemstede is in 1908 de
naam van de Schouwtjesstraat gewijzigd in
de Uit den Bosstraat. In 1912 zijn - om verwarring met de Haarlemse Oranjestraat en
Oranjekade te voorkomen - de Oranjestraat
en de Oranjekade in het Bosch & Vaartkwartier omgedoopt in Prinsessestraat en
Prinsessekade. Ze zijn vernoemd naar het
in 1909 geboren prinsesje Juliana.

Het kleinste, maar internationaal misschien
wel bekendste museum van Haarlem is het
Corrie ten Boomhuis aan de Barteljorisstraat. Corrie ten Boom groeit daar op als
dochter van horlogemaker Casper ten
Boom, die in de Tweede Wereldoorlog onderduikers verbergt. De lotgevallen van Corrie zijn beschreven in The Hiding Place, een
boek dat in de Verenigde Staten onvoorstelbaar populair is en dat in Nederland verschijnt als De Schuilplaats. In het boek gaat
het ook over Corrie's zuster Nolly ten Boom,
die met haar man en kinderen in de Bos en
Hovenstraat 12 woont. Nolly is getrouwd
met Flip van Woerden, die van 1919 tot
1959 hoofd van de Dreefschool is. Flip, Nolly en hun kinderen Bob, Aty, Cocky en Peter
spelen, net als Corrie en Casper ten Boom,
een belangrijke rol in het Haarlemse verzet.
Dochter Aty is verloofd met Piet Hartog. Hij
wordt vlak voor het eind van de oorlog door
de Duitsers opgepakt en gefusilleerd. Piet
Hartog is begraven op de Erebegraafplaats
in Overveen.

Via de Prinsessekade, Prinsessestraat en
Oranjeplein lopen we naar de Bosch en
Hovenstraat

Via de Vredenhofstraat weer naar de Prinsessekade, links af de kade op.

Bosch en Hovenstraat 4 - Liquidatie

Bommen en een parachutist op Bosch &
Vaart

Zuider Emmakade 43 - Bomaanslag

Op 4 januari 1946 wordt het Eerste Christelijk Lyceum aan de Zuider Emmakade 43
getroffen door een bomaanslag. Het zal tot
1990 duren voor deze wordt opgehelderd.
Jarenlang wordt vermoed dat het het werk is
geweest van Harry Mulisch, leerling van het
lyceum. Maar in het televisieprogramma
Klasgenoten in oktober 1990 ontkent
Mulisch iedere betrokkenheid. Pas dan
wordt duidelijk dat de aanslag is gepleegd
door J. Overzet, destijds actief bij de militaire politie in Haarlem. Op verzoek van een
kennis heeft hij de aanslag gepleegd om
solidariteit te betuigen met rector J. van der
Elst, die in conflict was gekomen met het
bestuur van de school. Van der Elst had zijn

Tijdens de Tweede Wereldoorlog woont
Dicky Wafelbakker op kamers bij de familie
Hoorens van Heijningen in de Bos en Hovenstraat 4. Zoon des huizes Dick is bevriend met Bob van Woerden, die is ondergedoken. Bob wordt verraden en onderzoek
door het verzet leidt naar Dicky Wafelbakker, van wie bekend is dat zij meer dan
vriendschappelijke relaties met de Duitsers
onderhoudt. Op 13 april 1945 wordt Dicky
voor het huis geliquideerd door Truus en
Freddie Oversteegen.

Bosch en Hovenstraat 12 – The Hiding
Place

Twee keer werd in de oorlog onze buurt
door (Engelse) bommen getroffen. Aan het
begin van de oorlog op 27 juni 1940 vielen
er vier bommen in de Leidsevaart ter hoogte
van de Edisonstraat en Vredenhofstraat.
Vooral de Edisonstraat werd het hard getroffen. Vier mensen kwamen om het leven en
de materiele schade was groot. Op de
Prinsessekade sneuvelden vele ruiten.
Een ander minder bekend verhaal is dat van
de Engelse vlieger die op 26 juni 1943 met
zijn parachute in een boom op de Prinsessekade vlak bij het kwakeltje is geland. Pas
in de ochtend ontdekten twee leden van de
Luchtbeschermingsdienst, Cees Slobbe en
Gerrit Kruijer, die om 5.00 uur hun ronde
deden in de bewuste boom de resten van
een parachute. De vlieger, Geoff Brook, was
al gevlogen. Slobbe en Kruijer hebben nog
intensief gezocht naar hem in Bosch &
Vaart, vergeefs. Later is komen vast te
staan dat Geoff Brook de richting was opgelopen van de spoorlijn en daar in handen
was gevallen van twee spoorwegarbeiders

► lees verder op pagina 15
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De Groene
Kroon
Themabijeenkomst Isolatie De Groene
Kroon goed bezocht
Eerste onlinebijeenkomst rondom een
thema uit de duurzaamheid enquête was in
21 april goed bezocht. Zevenenveertig
(aspirant-)leden van De Groene Kroon volgden eerst een algemene introductie van
externe expert Johannes Frölich over isolatie, erna veel interactie met ervaringsdeskundigen uit de wijk in kleine zogenaamde
break-out rooms van MS Teams. Te weten:
Gevelisolatie, Dakisolatie, Vloerisolatie,
Glasisolatie en Ventilatie. Na deze online
bijeenkomst kunnen leden altijd verdergaan
met hun eigen HOOM-dossier of gebruikmaken van de "keukentafelgesprekken" met
een van de negen Energiecoaches.
Zonnepanelen in juni en thema Duurzaam verwarmen op woensdagavond
13 oktober

Op 30 juni gaf een onafhankelijk externe
expert toelichting op alle soorten zonnepanelen, mogelijkheden om te combineren met
zonnewarmte maar ook de gemeente Haarlem gaf toelichting op het beleid in beschermd stadsgezicht. Tot slot was er aandacht voor het collectieve zonnepanelenproject (410 stuks!) van Spaarnezaam rondom
postcode 2012. Voor het thema Duurzaam
verwarmen hoopt De Groene Kroon, na drie
online meetings, nu ook de eerste fysieke
bijeenkomst te gaan organiseren: reserveer
alvast woensdagavond 13 oktober in de
agenda!

Ook lid worden en goed op de hoogte blijven over duurzaam wonen? Leren van de
ervaring van wijkbewoners of andere inspireren? Bezoek www.DeGroeneKroon.org en
haak aan!
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► vervolg van pagina 13
die hem aan de Duitsers hebben overgeleverd. Overigens heeft Brook de oorlog overleefd en is hij op 12 juni 1990 weer teruggekeerd naar de plek des onheils: de boom op
de Prinsessekade.
Over de Prinsessekade in zuidelijk richting
lopen tot de houten huizen.
Firefly neergestort

dan nog niet gebouwd. Er rijst twijfel of de
piloot, de 20-jarige matroos Jitze Kiemel,
roekeloos is of juist een held die tot het
laatst probeert de woningen in de buurt niet
te treffen en dit met de dood bekoopt. Voor
de bewoners van Bosch & Vaart is het duidelijk: Jitze Kiemel is een held. Op zijn grafsteen in Leeuwarden staat dan ook: "Hij liet
zijn leven en spaarde het onze. Bos en
Vaartkwartier. Haarlem."
Door de Eindenhoutstraat lopen we nu richting Hout
Bom in de Eindenhoutstraat

dodelijk getroffen door een scherf van deze
bom. Vele ruiten sneuvelden.
Aan het eind van de straat kunt u nu bij De
Plekk een terrasje pikken. Einde van het
ommetje.
Hans van der Straaten

De bewoners van de Eindenhoutstraat ontsnappen op vrijdag 12 mei 1950 aan een
ramp. Om half elf in de ochtend stort bij stralend weer een vliegtuig van de Marineluchtvaartdienst (een Firefly) met een enorme
knal neer op het braakliggende terrein ten
zuiden van de Eindenhoutstraat. De drive-in
woningen aan de Van Hogendorpstraat en
het schoolgebouw van Sancta Maria zijn

Een paar maanden na de bominslag aan de
Leidsevaart, in de nacht van 2 op 3 oktober
1940 was het weer raak. Een verdwaalde
Engelse brisantbom kwam neer op het huis
in de Eindenhoutstraat 36. In het tegenoverliggende huis Eindenhoutstraat 27 werd de
inwonende onderwijzeres Nettie Kuiler
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Van de wijkraad

Mobiliteitstafels Haarlem Klem
De wijkraad Bosch & Vaart zet zich al
langere tijd in voor een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Haarlem en in onze wijk in het bijzonder.

en uit te wisselen en samen met direct betrokkenen te onderzoeken welke eventuele
oplossingen voor de kortere en de langere
termijn kunnen rekenen op draagvlak.

Dit is een van de redenen geweest om enkele jaren geleden samen met de wijkraad
Koninginnebuurt de stichting STEL op te
richten. Inmiddels heeft de stichting een
aantal activiteiten ontplooid, die bij elkaar
komen in het platform Haarlem Klem
(HKLM). Op de website van Haarlem Klem
(haarlemklem.nl/) is veel meer te lezen en
is een kennisbank in oprichting. Ook op de
projectpagina op onze eigen website is de
nodige informatie te vinden.

Enige tijd geleden heeft Haarlem Klem het
initiatief genomen om (tot nu toe digitaal)
zogenaamde ‘Mobiliteitstafels’ te organiseren. Iedereen die belangstelling heeft of zijn
of haar kennis en/of opvattingen wil delen, is
welkom.
De Mobiliteitstafels bieden de mogelijkheid
alle belanghebbenden bij de inrichtingsvraagstukken bijeen te brengen en zijn daarmee een bron van informatie voor alle belanghebbenden. Tot nu toe is er bij iedere
Mobiliteitstafel een deskundige uitgenodigd
om zijn visie te geven op de problemen
waar Haarlem en onze wijken voor staan.
De gemeente Haarlem participeert ook regelmatig in deze Mobiliteitstafels, om visie

en beleid toe te lichten en te luisteren naar
wat er leeft onder bewoners, ondernemers
en belangengroeperingen. Door te zoeken
naar gemeenschappelijke visies hopen we
ook meer invloed te kunnen uitoefenen op
de politieke besluitvorming over belangrijke
mobiliteitsvragen. Dit hebben we o.a. gedaan bij het indienen van onze zienswijze bij
het Mobiliteitsbeleid van de gemeente.

Wijkraad Bosch & Vaart

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

Ernst van den Broek: sponsoren, veiligheid
ernst.vandenbroek@boschenvaart.nl

Vic van den Broek d’Obrenan: voorzitter
vic.vandenbroek@boschenvaart.nl

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

Douwe van Keulen: penningmeester/
secretaris a.i.
douwe.vankeulen@boschenvaart.nl

Lex Rietveld: contactpersoon gemeente,
projecten, dagelijks beheer
lex.rietveld@boschenvaart.nl

De ambitie van HKLM is om de lokale, regionale en landelijke betrokkenen en de politiek dichter bij elkaar te brengen door
(wetenschappelijke) kennis te verzamelen
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Op dit moment zijn de nieuwbouwplannen in
Haarlem Zuidwest , de invoering van 30 km
wegen en de mogelijke invoering van betaald parkeren in onze wijk actuele thema’s,
► vervolg op pagina 16

Ivo Bruijn
ivo.bruijn@boschenvaart.nl
Wijkraad Bosch & Vaart
info@boschenvaart.nl
www.boschenvaart.nl
@boschenvaart

Van de wijkraad
► vervolg van pagina 15
maar ook zijn er bredere “vergezichten” om
Haarlem bereikbaar én leefbaar te blijven
houden, zoals de invoering van ov-hubs.
Hoewel een Velserboog (een verbinding
tussen de Randweg en de A9) concreet lijkt
te worden blijft de doorstroming van het
verkeer aan de zuidkant van Haarlem een
probleem. Aangezien dit een onderwerp is
dat in het bijzonder relevant is voor de bewoners van onze wijk blijven wij ons inzetten voor een betere oplossing voor deze

flessenhals. Hetzelfde geldt voor het verkeer over de bruggen van de Leidsevaart,
zeker nu er veel woningen aan de andere
kant van de Leidsevaart zullen worden gebouwd.
Kortom: als het mobiliteitsvraagstuk je aan
het hart gaat, sluit dan
eens aan bij een mobiliteitstafel! Zie voor data
en aanmelden de website
van Haarlem Klem

Agenda
Zaterdag 3 juli 19.30 uur
Spaarnestad Concert - Bakenessergracht
Zaterdag 24 juli 13.00 - 23.00 uur
Veerplas Festival - Veerplas
Vrijdag 30 en zaterdag 31 juli 17.00 uur
Haarlem Tapt Bierfestival - Reinaldapark
Donderdag 5 t/m zondag 8 augustus
Haarlem Culinair - Grote Markt
Vrijdag 20 & zaterdag 21 augustus
Haarlem Jazz & More - binnenstad

Meeuwen - blijf het dak op gaan!

Zondag 22 augustus 15.30 uur
Theekoepelconcert Vereniging Vrienden
van de Haarlemmerhout - Eindenhout

Ook zo’n last gehad van krijsende meeuwen, vooral ’s ochtends vroeg? Vanaf
maart trekken de meeuwen naar onze
buurt op zoek naar een plek voor het
nest, liefst dezelfde plek als vorig jaar.
Concurrerende meeuwen worden krijsend weggejaagd.

vrijdag 27 t/m zondag 29 augustus
Proefpark - Kenaupark
??????????????????????????
Buurtfeest op het Oranjeplein?
Vrijdag 17 t/m zondag 19 september
Haarlem Shopping Night/Weekend binnenstad

Op de website lees je wat je kunt doen om
meeuwenoverlast te voorkomen.

Zaterdag 25 september
Burendag - straten Bosch & Vaart

Koffieochtenden

Woensdag 13 oktober
De Groene Kroon thema-avond Duurzaam
verwarmen

Maandag 3 maart 2020 was de laatste
koffieochtend. Vorig jaar zomer werd er
onder de deelnemers gepeild of er misschien interesse was voor een online
koffieochtend en waren er voorzichtige
plannen om na de zomervakantie weer te
gaan starten. Maar helaas dat mocht niet
zo zijn.
Inmiddels zijn er dus al ruim een jaar geen
koffieochtenden geweest en begint het nu
het er allemaal weer wat rooskleuriger uitziet, weer te kriebelen bij Sjaak en Jutta. Zij
mailden het volgende bericht:
“Een magere en niet al te uitbundige respons volgde op onze peiling of de koffieochtend weer de lucht in mocht. De een durft
het niet aan, een ander vindt de ruimte te
krap. Maar er zijn ook 'ja-ik-komreacties'. Al
met al vinden wij het wat sobertjes om de
boel weer op te tuigen.
“Wij stellen een tussenstap voor: ergens in
de eerste helft van augustus komen we bij
elkaar in de tuin van Jutta, in de Schouwtjeslaan, als een - zonnige - nieuwjaarsborrel.

In een informele setting kunnen we dan
overleggen of én hoe we verder kunnen.
Een heuse datum volgt later, na onze vakanties.
Sjaak & Jutta”
De vaste bezoekers van de koffieochtenden
worden door Sjaak en Jutta via de mail op
de hoogte gehouden. Ben je nog nooit op
een koffieochtend geweest en heb je interesse? Stuur dan een mail naar
info@boschenvaart .nl en we geven je
gegevens aan hen door. Via de website
laten we het uiteraard ook weten als er
nieuws is!

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.
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