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De inmiddels met pensioen ge-
gane directeur Lieuwe Zoods-
ma trok begin 2022 bij biblio-

thecaris Marian Smit aan de bel met de 
vraag of het Noord-Hollands Archief 
wel alle nummers van de Haarlemse 
Ho� eskrant had? Nee dus. In de serie 
misten de nummers 32 t/m 42. Marian 
meldde zich bij de redactie. “We zouden 
de krant graag compleet hebben. Is het 
mogelijk de nummers alsnog te krij-
gen?” Dat lukte mede dankzij Charlotte 
Schreuder, bewoonster van het ho� e 
Codde en van Beresteyn. 

Bij de a� evering vertelt Marian dat de 
kranten in het depot in zuurvrije dozen 
worden bewaard. Niet staand, maar lig-
gend en onder hetzelfde dak als de 17de-
eeuwse exemplaren van de Opregte 
Haerlemse Courant, de voorganger van 
Haarlems Dagblad en de oudste nog be-
staande krant van Nederland.

Wi� em Brand 
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Hoe leuk is het om tijdens de tweejaarlijkse Hofjesconcerten 
in Haarlem een heus Hofjeslied uit te voeren? 

Het Landelijk Hofjesberaad hield op 22 april een voorjaarsverga-
dering. Ditmaal in Brielle, dat 450 jaar geleden bevrijd is van de 
Spanjaarden. Het nuttige wordt altijd met het aangename ver-
enigd: na de vergadering maakt men een toeristisch uitstapje. 

Haarlems Hofjeslied heeft ‘oorwurm’

Eén van de belangrijkste manieren om monumenten te verduurzamen is door het dak te isole-
ren. In vier maanden is het dak van het hoofdgebouw van hofje In den Groenen Tuin geïsoleerd en 
gelijktijdig vernieuwd. In september worden de laatste klussen op zolder afgerond, de oplevering 
vindt in oktober plaats.

Half Zeemanshofje

Verduurzaming in hofje In den Groenen Tuin
      Dak geïsoleerd en van zuivere leistenen voorzien

De altijd enthousiaste 
Willem Brand, re-
dacteur van deze 

krant, vond dat er nodig eens 
zo’n lied moest komen. Hij 
schreef een tekst over be-
staande en verdwenen ho� es. 
Muzikant Fredie Kuiper voor-
zag die van een pakkende me-
lodie en Carole Kroese arran-
geerde het geheel voor 
koorzang. 

Zaterdag 25 juni waren de 
zonnige Ho� esconcerten de 
a� rap van festival � e Big 
Sing, eerder Koorbiënnale geheten. Het 
was ook de première van het Ho� eslied. 
Het Haarlemse koor Noorderlicht zong 
het tweemaal: in Ho� e In den Groenen 
Tuin en Ho� e van Loo.

Ode aan de hofjes
“Deze tijd zou gebaat zijn bij meer ho� es. 

Het idee erachter omarm ik volledig,” in-
troduceert dirigent Wiebe Gotink het 
lied. Hij waarschuwt het publiek ook voor 
de ‘oorwurm’. En inderdaad, het refrein 
krijg je niet snel meer uit je hoofd. Koor-
lid Sophie Boreel na a� oop: “Het Ho� es-
lied een prachtige ode aan de ho� es, 
waarin ook wat historie wordt belicht.”

De 75 deelnemers bezochten eerst 
de Brielse dom, ofwel de Sint 
Catherijnekerk, waar Willem van 

Oranje op 12 juni 1572 in het huwelijk trad 
met Charlotte de Bourbon. Ook bekeken 
ze het enige ho� e dat Brielle rijk is: het 
Asyl voor oude en gebrekkige zeelieden uit 
1872.

Twee maanden later brengt de Ho� es-

krant een � itsbezoek aan dit wat merk-
waardige ho� e. Het hee�  geen poort en is 
maar voor de hel�  gebouwd. De zuid- en 
oostkant ontbreken. “Het geld was op,” vat 
een hofdame, die buiten wat rondscharrelt, 
gevat samen. Zij vertelt op haar zeventigste 
in het ho� e te zijn komen wonen, nu tien 
jaar terug. Ze woonde in een senioren� at, 
maar wilde daar na de dood van haar man 

DDe verduurzaming werd als 
volgt aangepakt. Bovenop de 8,5 
centimeter dikke isolatieplaten 

werden verticale latten (zogeheten ten-
gels) van 1,5 centimeter getimmerd en 
daar bovenop horizontale latten van 2,8 
centimeter. Daarop werden in totaal 
7700 elkaar overlappende leistenen ge-
legd. Het dak werd zo 13 centimeter ‘dik-
ker’. Dat paste net. Als dat gezien het ver-
loop van de goten niet had gekund zou 
aannemer Pronk Leidekkers voor dun-
nere isolatie hebben gekozen óf voor iso-
latie van binnenuit.

Het hoofdgebouw uit 1885 was toe aan 
een derde leistenen dakbedekking. De 
tweede hee�  zo’n vij� ig jaar op het hou-
ten dakbeschot gezeten. Leistenen slijten 
en worden poreus, vooral zure regen 
hee�  een nadelig e� ect. De mate van slij-
tage hangt ook af van de kwaliteit van het 
leisteen, met name van de hoeveelheid 
metaal- en kalkstof die in de steen zit. 
Die op het dak van het hoofdgebouw in 

niet blijven. Geen geklaag om haar heen 
over mankementen van de oude dag, maar 
reuring. “De tuin stond toen vol rozen-
struiken, het gras ligt er pas,” wijst ze. 
Ze wil hier niet meer weg. “Als ik de trap 
niet meer op kan, zet ik mijn bed gewoon 
beneden.”

de Warmoesstraat komen uit Wales en zijn 
wat coördinator Chris Pronk noemt zuiver. 

“Ze gaan zeker honderd jaar mee.” Lees 
meer op pag. 2.

> Leidekkers Chiel, Levi en Chris bezig met de laatste etappe > Kranten in zuurvrije dozen bij NHA
(foto: Marian Smit)

> Voorjaarsvergadering LHB in Brielle                                                                   foto: Jan Willemink

> Haarlems koor Noorderlicht in Ho� e van Loo
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Het ‘moderne’ Verwershofje
De oude huisjes van het Vrouwe- of Verwershofje zijn afgebroken, 
wat terugkwam is een groot huis met vier woningen en daarach-
ter een tuin.

Het Verwersho�e in de Raveling-
steeg werd in 1593 gesticht door 
de weduwe van Jan Verwer en in 

1774 overgedragen aan de regenten van het 
Sint Jacobs Godshuis. 

Herbouwd
In 1935/36 is het ho�e gesloopt en her-
bouwd. Er kwamen echter geen huisjes 
meer rond een tuin, maar een nogal statig 
pand. Achter de voordeur bevindt zich een 
poort met aan beide zijden twee woningen. 

De twee bovenwoningen zijn, omdat die 
elk twee etages tellen, qua oppervlakte 
twee keer zo groot als de twee benedenwo-
ningen. Het enige oude dat bleef is het 
naambord boven de oude toegangspoort 
aan het Groot Heiligland. Een deel van de 
tuin dat bleekveld was, moet eerst veran-
derd zijn in een moestuin. Daarop ver-
bouwden de hofdames wellicht wat we nu 
‘vergeten groentes’ noemen. De moestuin 
is nu een wilde tuin.

> Bleekveld, Bernard Zweers, 1904

> Brand neemt een kijkje

> Wilde tuin, anno 2021

> Zielsblij is Nathalie Geutskens met haar droomhuisje.

Zielsblij
Zielsblij is Nathalie Geuts-
kens met haar droomhuisje. 
Ze maakte de oversteek 
vanuit het ho�e van Loo 
waar ze drie maanden op 
het, zoals ze zelf zegt, kneu-
terige kabouterhuisje van 
een vriendin paste. Nu hee� 
ze een ruime bovenwoning 
met zelfs twee etages! Voor-
dat ze eind 2018 haar huis 
betrok, hebben de regenten 
een nieuwe keuken en een 
isolerende vloer geplaatst. 
“Ik heb veel op woningen 
gepast en leidde een soort 
nomadenbestaan. Ik bof 
ook zo met de plek. In een 
ho�e, midden in de stad en ook nog betaal-
baar.” Dan aait ze liefdevol haar vierpotige 

levensgezel, poes Japie, en duikt de keuken 
in om haar lunch klaar te maken.

Coördinator Chris Pronk – bedrijfsleider van Pronk Leidekkers, 
onderdeel van Pronk Bouw – geeft op 18 mei een rondleiding. 
Daar moet redacteur Willem Brand, op dat moment ruim acht 
weken voorzien van een kunstheup en behept met hoogtevrees, 
in zijn ogen halsbrekende toeren voor uithalen.

Op de tweede etage is een halfopen 
raam (die niet verder dan een me-
ter opengaat) de eerste horde. 

Van daaruit kom je op een steiger. Om de 
leidekkers aan het werk te zien moet een 
ladder worden beklommen die eindigt bij 
een smalle platte strook, de nok. Aan de 
andere kant loopt het dak schuin af. De 
drie leidekkers Chiel, Levi en Chris zijn 

bezig om de leistenen aan roestvrijstalen 
haakjes te hangen, die in de horizontale 
leilatten zijn geslagen.

Bewerkelijk dak
Weer veilig beneden legt Chris Pronk het 
belang van dakisolatie uit. “Nederland 
moet verduurzamen en van het gas af. 
Vanaf 2021 mag je een nieuw huis niet 

Op hoogte isoleren

meer a�everen met een gasaansluiting en 
vanaf 2026 moet je als je Cv-ketel kapot 
een hybride warmtepomp laten installeren. 
Dakisolatie is een goede manier om warm-
teverlies te beperken. Warmte stijgt om-
hoog en vliegt soms, zoals wij zeggen, het 
dak uit. Isoleren moet zo hoogwaardig 
mogelijk, maar je kunt op een monumen-
taal pand geen isolatie van 25 centimeter 
dik leggen. Dit is een bewerkelijk dak. Je 
hebt te maken met puntdaken en kilgoten 
én aansluitingen van goten en muurlood. 
Op sommige plekken moeten we de muren 
insluiten met lood, ook de nok. Om die re-
den hebben we gekozen voor PIR-platen. 
Die zijn relatief dun en houden goed de 
warmte vast.” > Zo goed als klaar, foto Michaëla Bijlsma
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voorzitter Stichting Haarlemse Ho�es en 
bestuurder/regent van het Luthers Ho�e

Een aantal weken geleden werd ik als 
voorzitter van de Stichting Haar-
lemse Ho�es uitgenodigd om bij de 

aanbieding van het eerste exemplaar van 
de door Carolien Spaans geschreven ro-
man ‘Ho�e zonder zorgen’ een kort 
woordje te spreken. ‘Misschien kun je iets 
vertellen over de Haarlemse ho�es en over 
het besturen daarvan’, zo zei de communi-
catieman van de uitgeverij. ‘Oh ja en mis-
schien ook iets over het toelatingsbeleid 
bij zo’n ho�e, want er zullen best wel veel 
mensen zijn die graag in zo’n monumen-
taal ho�e willen wonen’, zo vervolgde hij.

Maar voor ik aan het woord kwam was 
er natuurlijk de aanbieding van het eerste 
exemplaar door de schrijfster. Volgens de 
cover gaat het in het boek over ‘een karak-
teristiek ho�e in het centrum van Haarlem’. 
En verderop staat: ‘Tussen de bewoners 
broeit er van alles. Schermverslaafde kin-
deren met te drukke ouders, een stie�ind 
dat tussen twee culturen valt, een vlogster 

met pleinvrees, een pas gepensioneerde 
arts met een leeg agendasyndroom, dief-
stal, homohaat, relatieproblemen en wat in 
godsnaam te doen met de eenzame oudere 
die steeds nep-zelfmoordpogingen doet?’

Nu ben ik al jaren voorzitter van een 
ho�e gelegen in het centrum van Haarlem 
en ook in mijn rol als voorzitter van de 
Stichting Haarlemse Ho�es kom ik veel in 
aanraking met collega-ho�es en hun be-
woners. En iedere keer weer valt mij daar-
bij de veelzijdigheid en diversiteit op van 
onze ho�esbewoners. Maar het palet aan 
bewoners, met de daaraan gekoppelde 
kenmerken en problemen, zoals die in de 
roman van Carolien Spaans worden ge-
schetst lijkt mij toch rijkelijk overdreven 
en onrealistisch.

Ik ben mijn praatje voor het talrijk opge-
komen publiek dan ook maar begonnen 
met het corrigeren van het gepresenteerde 
beeld. Al jaren zijn het niet alleen meer 
kwetsbare en behoe�ige vrouwen van bo-
ven een bepaalde lee�ijd die onze ho�es 
bewonen. Maar het geschetste beeld in de 
roman van vertegenwoordigt zeer zeker 
niet de situatie zoals die bij onze ho�es 
voorkomt. Maar ja, in een roman moet zo-
iets kunnen!

 Ik wens u allen, bewoners, regenten, be-
stuurders en andere betrokkenen bij onze 
Haarlemse ho�es veel leesplezier bij dit 
nieuwe en gevarieerde nummer van onze 
alom gewaardeerde Ho�eskrant.

Het romantische ho�e

Lieuwe Z�dsma, 
> 

> Vijlen en schuren van beelden doet Ritha ’t liefst in de tuin, ook ’s winters

> Collages op mensen geïnspireerd heten Mensbeeld I en Mensbeeld J

Voor de eerste keer hing er een 
vlag van de Vijfhoekkunstroute 
voor het hofje van Guurtje de 
Waal. Dankzij de deelname van 
bewoonster Ritha van den Burg. 
Bijna veertig jaar woont Ritha in 
het hofje en al twintig jaar zijn 
woonkamer en tuin haar atelier. 
Vijlen en schuren doet Ritha het 
liefst in de tuin, ook ‘s winters.

Ritha van den Burg exposeert in eigen hofje

> 

> Oud-juf Nederlands Mieke Tillema van het 
Stedelijk gymnasium

Een goed bewaard geheim, lijkt het. 
De kunstenaar komt na twee decen-
nia ‘kunstzinnig uit de kast’ omdat zij 

vindt dat ze nu genoeg werk hee� om aan de 
wereld te tonen. “Ik heb eerder illegaal mee-
gedaan,” gee� ze toe, ”Mijn beelden stonden 
toen in de etalage van een schoenenwinkel. 
Dat viel niet echt goed op.” 

Thema: Mensbeeld
Op haar visitekaartje staat ‘Beelden in steen’. 
Het bewijs staat overal in haar lichte en aan-
gename woonkamer. Neem de twee engelen 
die staand op de halfronde kast over de be-
woner waken.

Aan de muur echter hangen twee opvallende 
schilderijen getiteld Mensbeeld I en Mens-
beeld J. “Een vriendin vroeg of ik over haar 
een schilderij wilde maken. Dat werd Mens-
beeld A. Ik vond dat zo’n mooie opdracht dat 
ik er nog twee in hetzelfde stramien heb ge-
maakt zonder dat de mensen die ik ervoor 
uitkoos dat weten.” 

Onbekende dichter
Ritha verzon kleuren die ze bij die mensen 
vond pasten en maakte er met geprinte tek-
sten een collage van. In Mensbeeld J staan 
�arden van teksten van een gedicht van 
Novalis, een onbekende Duitse dichter zo-
als ‘verlangens uit je jeugd’, ‘dromen van 
een kind’ en ‘zo vol van belo�e’. Schilderen 
doet Ritha niet meer, beelden maken des te 
meer. 

Hoftuin is atelier
Werken met gereedschap hee� haar altijd 
aangetrokken. Ze deed cursussen fotogra-
�e, kalligra�e en schilderen. Beeldhouwen 
beviel haar het best. “Ik laat me inspireren 
door de vorm van de steen, maar zet het 
uiteindelijk wel naar mijn eigen hand. Ik 
houd van strakke, duidelijke lijnen. En van 
een perfecte afwerking, voor zover moge-
lijk. De beelden zijn volledig met de hand 
gemaakt. Alleen voor het boren van een gat 
voor de pin komt er een (boor)machine 
aan te pas. De steensoorten waar ik mee 
werk zijn speksteen, albast en serpentijn. 
Het is heerlijk om in de tuin even met niks 
anders bezig te zijn.”



Het was het zesde en laatste deel 
van de door het Landelijk Ho� es-
beraad uitgegeven reeks. Henk 

schreef ook de delen ‘Ho� es als paleizen. 
Stichters, bouwers en bewoners in de 17de 
en 18de eeuw’ (Den Haag, 2014) en 
‘Bevorderaars van het goede. Een kleine 
bestuursgeschiedenis van het Nederlandse 
ho� e (Den Haag, 2016).

Ten tijde van het gesprek werkt hij aan 
een boekje over het enige Leerdamse ho� e, 
het Ho� e van Aerden. Erna volgen nog 
twee ho� esboeken: over een Leids en Am-
sterdams ho� e. Henk is tevens redacteur 
van de tweejaarlijkse Ho� eskrant, het in-
formatiebulletin van het Landelijke Hof-

jesberaad, sinds kort met ondersteuning 
van Vibeke Kingma, ook een historicus 
met veel kennis van ho� esgeschiedenis. 
Het LHB behartigt de belangen van 107 
aangesloten ho� eseigenaren met 148 ho� es 
en ongeveer 3200 woningen.

‘Hofjes over de grens’
Ho� es zijn geen Nederlandse uitvinding, 
vertelt Henk. Het hele Noordzeegebied kent 
instellingen voor arme ouderen. Engeland 
telt zelfs 1700 almshouses (= aalmoeshui-
zen), een zeer groot aantal is nog steeds in 
gebruik. Ook Duitsland en België kenden in 
de middeleeuwen ho� es. Brugge hee�  maar 
liefst 46 godshuizen. In Parijs ontdekte 

Henk onlangs een 18de eeuws ho� e voor 
twaalf mannen. Daar is nu een daklozenop-
vang in gevestigd.
“Van elke christelijke stad werd verwacht 
dat men ‘iets’ voor arme oudere burgers 
zonder familie deed, waarbij ho� es vaak 
werden opgericht door welgestelde burgers. 
Als tegenprestatie moest je dan wel voor het 
zielenheil van de stichter bidden. In 1400 en 
1500 waren het in Nederland vooral came-
ren, ofwel een rijtje huizen in een straat. 
Het was rechttoe rechtaan. Weinig opsmuk. 
Je ziet ze nog in Utrecht. Maar ook De Ba-
kenesserkamer in Haarlem was lang geen 
ho� e, maar een rijtje huisjes. In 1632 zijn er 
twee rijen huisjes en een mooie poort aan 
vast gebouwd. Bijzonder in Engeland is dat 
het platteland veel ho� es telt. Wie het in 
Londen gemaakt had, liet een almshouse na 
in zijn geboorteplaats. Een wat afwijkend 
voorbeeld daarvan is als koopman Robert 
Stiles, een Engelse koopman  die juist  in 
Amsterdam rijk werd, in 1680 overlijdt en 
in zijn geboortedorp Wantage in het graaf-
schap Surrey een ho� e nalaat.”

Hofjes als paleizen
Vanaf de 16de en 17de eeuw ontstond in 
Nederland het archetype, een rechthoekig 

ho� e met huisjes rond een bleekveld en 
waterput. Veel buitenlandse bezoekers ver-
baasden zich over hoe fraai de huisvesting 
voor armen eruitzag en hadden het over 
‘paleizen voor de armen’. Ook ho� es wer-
den van tamelijk onopvallende rijtjeshui-
zen tot een in het stadsbeeld duidelijk 
zichtbare en fraaie gebouwen met poorten, 
gedenkstenen en wapenschilden, ontwor-
pen door bouwmeesters van naam.  Henk: 
“De beste architecten uit die tijd werden 
ingehuurd. Ho� es kregen een regentenka-
mer en sommigen zelfs een regententuin 
waar vaak hofdames alleen maar naar 
mochten kijken. De fraaie toegang van het 
Frans Loenenho� e is toegeschreven aan 
Lieven de Key. Later ging men nog een stap 
verder en werden aan de straatkant regen-
tenhuizen gebouwd zoals voor het Teylers 
Ho� e en het Ho� e van Staats. Ze werden 
nog ruimer opgezet met kanjers van tui-
nen. Ook was aan de gevelzijde mooi 
beeldhouwwerk inclusief wapenschilden. 
De boodschap was: De hele wereld mag 
weten dat men aan liefdadigheid doet.”

Bevorderaars van het goede
Bovenstaande omschrijving stond in een 
rede van een regent van het Rozenho� e in 

> Godshuis De Pelikaan in Brugge, 1707-1714

> Ho� e van Nieuwkoop is het grootste ho� e van Nederland

> Regenten Proveniershof - Frans Decker 1736
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Vreemde 
                vogels

Historicus Henk Looijesteijn (49) ontwikkelde zich de laatste 
dertien jaar tot kenner van de hofjesgeschiedenis. Eind 
2021 nam oud-minister Hedy d’Ancona in de Amstelkerk 
zijn derde hofjesboek ‘Hofjes over de grens. Een Europese 
erfenis’ in ontvangst. 

Zijn hofjeskennis legt Henk Looijesteijn 
geen windeieren

De enige meeuw 
die mij ooit aanstond was die in het 
gelijknamige toneelstuk van Tsjechov maar 
die was dan ook morsdood.

In de klassieke horror� lm ‘� e Birds’ 
van Hitchcock zijn zeemeeuwen 
angstaanjagend in een niet-ondenk-

baar ‘wraak-van-de-natuur-scenario’. Vol-
gens een van de acteurs werden 
de vogels op de set gedrogeerd 
met een mengsel van tarwe en 
whisky om ze mee te laten wer-
ken. Drogeren is een verleide-
lijke gedachte nu deze zomer in 
ons hof bij elke zonsopgang het 
gekrijs weer losbarst. Elk jaar is er 
wel weer een gevleugelde waaghals die 
over de dakrand valt voor hij zijn vlieg-
brevet hee�  gehaald. En vervolgens da-
genlang jammerend door de tuin heen 
waggelt. We kunnen niet anders dan onze 
seizoenbewoners gedogen want meeuwen 

                vogels                vogels

broeden het liefst elk jaar op exact dezelf-
de plek. Overigens ook met exact dezelfde 
partner, net als zwanen zijn zij mono-
gaam, zo las ik. In september vertrekken 
ze blijkbaar naar Mauritanië (-zij wel!) en 

keert de rust in de ho� uin weer terug. 
De vogels zijn al tijden geen vreem-

den meer in het hof en de overlast 
is gelukkig maar tijdelijk. Vreem-

de vogels bezoeken ons slechts 
nog in de vorm van merkwaar-

dige toeristen. De meest curieuze 
wilde deze zomer ook graag iets van de 
daken schreeuwen, op het T-shirt van de 
lijvige Amerikaan stond in koeienletters: 
‘BINGE JESUS’. Dan geef ik een krijsende 
zeevogel toch de voorkeur.

               Herma, Ho� e van Bakenes
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Ergens in de jaren tachtig hadden de 
regenten Wil van Schaik en Maar-
ten Poldermans de hand weten te 

leggen op een oude gaslantaarn, a�omstig 
van het Grand Hotel Funckler (1856-
1957) aan de Kruisstraat 8-10. Ze vonden 
de romantiek van sfeervolle gasverlichting 
zo aardig dat ze drie replica’s lieten maken. 
Jarenlang werden de gaslantaarns vrijwil-
lig onderhouden door Henk van den Berg 
uit Leiden. Zo verving hij regelmatig de 
kousjes. Na zijn overlijden was het lastig 

iemand te vinden die bij storingen dat spe-
cialistische werk kon overnemen. Het laat-
ste zetje om over te stappen op elektrisch 
was de stijgende gasprijs. Via internet 
vond regent Gerben Nelemans geschikte 
armaturen in Duitsland. Peter hee� de 
gasdrukregelaars in de lampen gemon-
teerd en aangesloten. Peter: “Door de gas-
leiding loopt echter geen gas maar stroom.” 
De schemerschakelaar reageert via wi� op 
daglicht. Je kunt de tijden via de mobiel 
regelen en zelfs per lamp aan- en uitzetten.

Door zijn contacten werd Henk in 
2020 gevraagd om bestuurslid te 
worden. “Natuurlijk een hele eer, 

maar ik heb toch getwijfeld, want wat zou 
ik als historicus aan praktische kennis 
kunnen bijdragen? Je hebt kennis van za-
ken over het hoe en waarom van ho�es en 
via je betrokkenheid bij het LHB weet je 
wat er speelt, was hun reactie. De door-
slag gaf dat ze ook speci�ek die histori-
sche expertise wilden. Daar is gebrek aan. 
Het archief is namelijk in 1944 verbrand 
omdat huis van de rentmeester in  
Arnhem door Duitse bommen in de as is 
gelegd.”

In 1656-1657 liet Johan de Bruijn van 
Buytewech op de Haagse Prinsegracht 
een Speelhuys bouwen, een recreatief 
tuinhuis om te ontspannen. In 1661 wer-
den er 62 huisjes aan vast gebouwd. Daar-
van zijn er nu 55 bestemd voor bewoning 
door een persoon en 7 voor twee perso-
nen. De grote zaal in het Speelhuys kreeg 
de functie van regentenkamer. Wegens 
geldgebrek werd die zaal vanaf 1884  
verhuurd als galerie aan de beroemde 
Pulchri Studio en later als atelier aan  

twee kunstschilders. Tussen 1970 en 1983 
stond het leeg vanwege de restauratie en 
werd het zelfs een tijdje bewoond door 
krakers. Erna werd de zaal als kantoor ge-
bruikt door het Westeinde ziekenhuis.  
Na een grondige restauratie is het Speel-
huys sinds 2018 in trek als trouwlocatie 
en locatie voor zakelijke en culturele eve-
nementen. Henk: “Een van mijn taken is 
de grote zaal een historisch tintje te ge-
ven. We zijn nu bezig om meubilair te  
lenen van de Rijksdienst van Cultureel 
Erfgoed. Maar ik doe ook aanvullend his-
torisch onderzoek over wat er over het 
ho�e bekend is. Laatst kwam ik in een 
Haags archief een testament van een be-
woonster tegen. Ik hoop dat er bij mijn 
afscheid een mooi dossier ligt dat de 
moeite waard is.”  

Opvallend is dat er in het ho�e ge�etst 
wordt. Dat hee� natuurlijk alles te maken 
met de lengte (140 meter) en de aanwe-
zigheid van een breed middenpad. Hoe-
wel bewoners de gelegenheid hebben om 
in de naburige parkeergarage hun �ets te 
stallen, wordt daar zomers weinig gebruik 
van gemaakt.

 Regent in het Hofje van Nieuwkoop

> Regent van Haags ho�e vanwege historische expertise

> Peter Zwaanenburg deed de elektra in het Frans Loenenho�e

Amsterdam. Regenten behoren tot de ge-
goede en hoogopgeleide burgerij. Ze wa-
ren koopman of stadsbestuurder.  Henk: 
“In de 17de en 18de eeuw vergaderden ze 
meestal eens per jaar. Dan werd de jaar-
rekening vastgesteld. Uiterst belangrijk 
want het bestuur moest rondkomen ko-
men van de rente van het kapitaal. Het da-
gelijkse beheer lieten ze over aan een rent-
meester of binnenvader. De hofdames 
zagen ze tijdens bijzondere dagen als er 
gi�en werden uitgedeeld b.v. op de ge-
boorte- of sterfdag van de stichter. Of tij-
dens hoogtijdagen als Pasen, Pinksteren 
of Sint Jan. Dan werden de bewoonsters 
vaak ook aangemaand om dankbaar te 

zijn. In de 20ste eeuw werd het werk als re-
gent veel arbeidsintensiever. Dat kwam 
omdat de overheid zich ging bemoeien 
met de woonkwaliteit omdat veel histori-
sche ho�es hoognodig gerestaureerd 
moesten worden en bewoners ook steeds 
meer comfort wilden. Je moet nu als be-
stuur juridisch, bouwkundig en �nancieel 
onderlegd zijn. Mensenkennis is ook 
steeds meer een vereiste in de meer gelijk-
waardige omgang met bewoners.”

De boeken van de Ho�esreeks zijn verkrijg-
baar via het secretariaat van het LHB: 
info@ho�esberaad.nl of 
www.ho�esberaad.nl

Een voorbeeld van een imposant 17de-eeuws hofje is het 
Haagse Hofje van Nieuwkoop, het grootste hofje van Nederland. 

Er zijn momenteel zeventien gidsen, 
de oudste en meest ervaren is Han 
Leroi (92). Op 10 juli bestond het 

Gilde 35 jaar. Als cadeautje kregen zo’n 
120 Haarlemmers een gratis wandeling 
van een uur. Hans en Ger staan bij de 
pomp in het Frans Loenenho�e. Dat Haar-

lem en de ho�es populair zijn, werd bewe-
zen op zondag 22 april. Toen deden zo’n 
1500 deelnemers de Haarlem City Walk. 
Han Leroi: “Om 11 uur waren er in het 
Frans Loenenho�e al 600 bezoekers ge-
turfd. Een bewoonster hee� toen de toe-
gangspoort gesloten.”

Jubileum Gilde Haarlem

Wie met een Gilde gids in de binnenstad op pad gaat, bezoekt 
minstens twee hofjes. Hans van Roode (links) maakt op jaar-
basis zo’n honderd wandelingen, Ger Boon zo’n vijftig.

Haarlemse
krantHofjes

5

Op 25 maart 1987 was dankzij Henk van den Berg in het 
hofje de gaswaakvlam ontstoken. Op 5 augustus 2022 ging 
het hofje over op ledverlichting. Op de dag van de onthulling 
werden de vrijwilligers Peter Zwaanenburg, Hein Kruijver 
en Arie van der Kwaak toegezongen door de dames van het 
Frans Loenenhofje voor hun werk aan de buitenverlichting, 
de vier ’gaslantaarns’. Peter deed de elektra, Hein en Arie 
hielpen met uitgraven en de herbestrating. 

Gaslantaarns omgezet naar ledverlichting
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De diversiteit van de koren is een 
extra charme van de Ho� escon-
certen. Zo hee�  KoorAmor in het 

Ho� e van Loo een repertoire van medita-
tieve wereldliederen. Deze worden extra 
opgetild door accordeonbegeleiding, die 
bijna vanzelfsprekend leidt tot meezingen. 

Mannenkoor 
De sfeer van mannenkoor De Valsche Noot 
is totaal anders. De keuze voor liedjes van 
o.a. � e Carpenters, De Parelvissers en Bil-

ly Joel is verrassend, voor deze stoere, in 
spijkerbroeken gestoken mannen. Ook de 
humoristische aankondigingen dragen bij 
aan de entourage. Een vals nootje wordt 
dan voor lief genomen. 

Soulvol
De Amsterdamse gospel- en soulgroep 
Rise & Shine sluit soulvol af in Van Loo. 
Het koor dat 25 jaar bestaat, gaat elk voor-
jaar een week naar Spanje om te oefenen en 
op te treden. Dat werpt zijn vruchten af en 

zorgt voor een spetterende � nale. De vonk 
springt over op het publiek als het koor de 
pannen van het dak zingt in het 15de-
eeuwse ho� e.

Filmverslagen van de Ho� esconcerten en de 
koorpremière van het Haarlemse Ho� eslied 
zijn te zien op 023tv.online en de website 
www.haarlemse-ho� eskrant.nl

voor een goede arbeiderswoning. 
Al deze activiteiten leidde er vervolgens toe 

dat in 1862 en 1869 door de Vereniging tot 
Verbetering der Woningen van de Arbeiden-
de Klasse te ’s Gravenhage n.a.v. een ontwerp 
uit Mülhause (Elzas) een aantal blokken van 
steeds vier geschakelde woningen werden ge-
bouwd aan de van Hogendorpstraat.

Dit bracht de heer Jan van der Vlugt uit 
Haarlem, Commissionair in E� ecten, 
directeur van Teylers en bestuurslid van 
het Fonds tot Ondersteuning, op het idee 
om in 1868/1870 op het Essenplein een 
zestal blokken van die geschakelde wo-
ningen te laten bouwen met een huur 
van ƒ 1,25 per week (1907) die tot 1949 
onveranderd bleef en toen steeg tot 
ƒ 1,75 per week en verder.

Bij de huizen van het Essenplein was 
het Fonds overigens erg vooruitstrevend. 
Zodra er in Haarlem een duinwaterlei-

ding is worden de huizen aangesloten, er is 
een aansluiting voor gasverlichting op het 
pleintje en waarschijnlijk bracht het Fonds 
de bewoners ook onder in het Algemeen Zie-
kenfonds; er werden jaarlijks voor een groot 
aantal personen premies afgedragen.

J.J. � öne, december 2021 

“De Hofjesconcerten zijn het enige onderdeel van het festival dat 
we niet programmeren,” aldus Neil Wallace, artistiek directeur van 
The Big Sing. “Ieder koor brengt zijn eigen repertoire mee, bij elkaar 
zo’n tweehonderd liedjes.” Extra leuk vond hij de première van het 
Hofjeslied. “Een mooi verhalend lied met wortels in de geschiedenis.”

Hofjesconcerten zijn de aftrap van de The Big Sing

> Gospel en soul van Rise & Shine uit Amsterdam

Wandelgasten staan in hordes klaar
Verpozen in een verstild verleden.
Oases van rust vergeet het maar.
Hoor de gidsen hun zinnen smeden.

Erfgoed, zorgen dat het behouden blij� .
Dus van de huur wordt alles onderhouden.
Geen enkele bes meer die buiten kij� .
Mannen soms, maar men mocht niet 
trouwen.

Verdwenen zijn het Hof van Gratie
Anna en de Hemelpoort
Wat bleef gebrek aan isolatie
Regenten en hun laatste woord.

Kijk de oudjes zijn verdrongen
Er is leven in de brouwerij
De bewoners zij verjongen
Die oude tijd, ja die glijdt voorbij.

De schoonste soms, de oudste zeker
Er kwam met geld van Dirk, zo bleek er
Een ho� e, dat van Bakenes
Voor vrouwen 2 plus 8 maal 6.

Refrein:
Haarlem Ho� esstad hoor je hier op straat
De H van Haarlem de H van hof
Huisjes rond ’n tuin waar de tijd stilstaat
Gebouwd als a� aat en eeuwige lof

Haarlems Hofjeslied

De Provenierstuin was tijdens de 
vij� iende Vij� oekkunstroute op 
13, 14 en 15 mei te midden van 

uiteenlopende kunst een fantastische ont-
moetingsplek. Wat een contrast: de exoti-
sche vrouwenbeelden van Marion Tim-
mers, de abstracte stenen beelden van 
Corrie Kerkhof en de kronkelige krullen-
objecten van Liedeke Veninga tegenover 

de collages van Jacqueline Pot. Jacqueline 
beplakt haar doeken met foto’s uit tijd-
schri� en en kranten. Het is de combinatie 
van felle kleuren en verrassende beeldkeu-
ze die ‘t ‘m doet. Zoals een beeld van een 
kind met mitrailleur en erboven een kind 
op een bankje. Voor wie het nog niet wist: 
we leven in en absurde wereld. 

De absurde wereld in 
collages gegoten

Arbeidershofje uit de 19de eeuw

G raag reageer ik op de ingezonden 
brief van de heer S. Kaatee in de 
Haarlemse Ho� eskrant nr. 44 van 

najaar 2021.
Hij schrij�  daarin dat welgestelden in de 

Gouden Eeuw hun geld uit naastenliefde 
o.a. in ho� es staken. Vervolgens schrij�  hij 
dat dat in de 19de eeuw, toen er sprake was 
van een sterke verpaupering van de arbei-
dende klasse, heel anders was. Dat ze toen 
geen geld over hadden voor armenzorg en 
dat dat rampzalig was.

Graag zou ik de heer Kaatee erop willen 
wijzen dat men zich halverwege de 19de 
eeuw juist steeds meer ging interesseren in 

de woonsituatie van de arbeider. Dat begon 
in Engeland waar toen wedstrijden werden 
uitgeschreven om de ideale arbeiderswoning 
te ontwerpen met voldoende lucht, licht, een 
eigen opgang en water aan- en afvoer. Dit 
leidde er weer toe dat op aandringen van 
Prins Albert op de eerste Wereldtentoonstel-
ling in Londen (1851) een modelblok van 
een door de architect Henry Roberts ont-
worpen woning voor een arbeidersgezin op 
ware grootte werd neergezet.

En in 1853 werd op verzoek van Koning 
Willem III de Commissie van het Konink-
lijke Instituut van Ingenieurs ingesteld met 
als opdracht advies te geven over de eisen 

Brieven van lezers

> Essenho� e, foto Riksta Dorhout
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“Ik weet eigenlijk niks van hofjes,” bekende de Haarlem 
geboren en getogen schrijfster tijdens de presentatie begin 
juli bij boekhandel De Vries. “Maar de zegen van een roman 
is dat je alles kunt verzinnen.”

Een onverwachte vraag krijgt de redactie van Ada Alkema-
Broekema uit Heerhugowaard. Of wisten welk hofje het was 
waarop zij in 1970 staat afgebeeld. De redactie nodigde haar 
uit voor een hofjestocht.

De titel blijkt geen echter verzinsel. 
Wie in Haarlem woont, kent dat 
‘ho� e’ misschien wel. Het is een 

lunchroom! Het boek wemelt van interes-
sante mensen, die met elkaar een uiterst 
divers gezelschap én dus een mooi vehi-
kel voor een dramatisch verhaal vormen.

Proveniershof had model 
kunnen staan
Volgens Lieuwe Zoodsma (zie pag. 3) 
schetst de roman niet een beeld zoals het 
is, maar een die mogelijk in de toekomst 
ligt. Kennis over ho� esreglementen zou 
Carolien wellicht in de weg hebben geze-
ten en haar ongebreidelde fantasie heb-
ben beknot. Maar zonder dat zij het wel-

licht weet schetst zij met haar lichtvoetige 
karakterspel een wereld die best lijkt op 
die van de Proveniershof, het ho� e waar 
in het echt het achterste deel van de 
lunchroom op uitkomt. In werkelijkheid 
hee�  dat ho� e nooit model gestaan voor 
een traditioneel ho� e (zie ook pag. 8). Er 
zijn ook nooit regenten geweest die de 
scepter hebben gezwaaid. Grappig is dat 
juist daar mensen wonen of hebben ge-
woond die goed in Caroliens diversiteits-
plaatje passen. Zo woont er een homostel, 
een moeder met kind en boven de poort 
twee stellen waarvan er een in hun bo-
venwoning twee jongens hee�  grootge-
bracht. Zo is de cirkel toch een beetje 
rond.

Als eerste doen Ada en de redactie 
het Ho� e van Staats aan. Want 
wat Ada zeker weet, is dat het hof-

je dichtbij het station was.

Geveltuinen
Ada had net de Kweekschool afgerond en 
een aanstelling op zak van een lagere 
school in Amsterdam. “De bovenmeester 
bood toen aan dat ik in juni vast zou be-
ginnen, dan zou ik de zomermaanden 
worden doorbetaald. Dat kon ik als pas ge-
slaagde onderwijzeres niet afslaan, natuur-
lijk. Ik kon logeren bij een ongetrouwde 
vriendin van mijn moeder in Haarlem, 
tante Tjits”, vertelt Ada. Zij is onder de in-

druk van de geveltuinen in het ho� e. Ada: 
“Je merkt dat zij ervan houden met plant-
jes bezig te zijn. Ik herken dat, ben het hele 
jaar druk in mijn eigen tuin. Na zoveel jaar 
heb ik het voor elkaar gekregen dat er het 
hele jaar iets in bloei staat.” 

Hemelse tas
Ada herinnert zich dat de huisjes rood-
bruine stenen en groene deuren hadden. 

Reden om als tweede het Ho� e van Noblet 
aan te doen. Ada hee�  Haarlemse wortels, 
zij werd geboren in de Florakliniek aan de 
Wagenweg, maar groeide op in Zand-
voort. “Mijn vader werkte bij de Belastin-
gen aan het Kenaupark. Elke week nam hij 
op vrijdag een ‘hemelse’ tas met (etens)
waren mee. Tenminste, dat is wat wij als 
kinderen verstonden. De hemel bleek de 
HEMA te zijn.” 
In het Ho� e van Noblet weet Ada het ook 
zeker: hier moet het geweest zijn. “Er is 
van alles veranderd, de lantarenpaal is weg 
en de tuin is op de schop gegaan, 
maar voor de rest lijkt het ho� e hetzelfde 
gebleven.” 

Drie maanden later 
vertelt Jetty dat ze 
blij was met de 

bouwvak. Hoe ze genoot 
van de ‘oude’ stilte. De res-
tauratie valt haar zwaar. “Ik 
weet dat ik voor een monu-
ment heb gekozen en dat 
het prachtig wordt, maar de 
hinder viel zo tegen dat ik 
zelfs ben gaan kijken naar 
een ander ho� e.” Het is niet 
alleen de geluidsoverlast, 
maar ook de hitte in haar 
huisje. “Ik woon op de zon-
kant. Omdat de luiken en 
zonneschermen eraf zijn 
gehaald word je gebakken 
en gebraden. In mijn slaap-
kamer was het 40 graden.” 

Maar er is ook een ande-
re, mooie kant. Jetty is uit-
gelaten over het talent van 
de timmerlui. “Het zijn ar-
tiesten, de dakgoot is een 
soort patchwork, in stukjes 
opgelapt. En hoe ze ook de 

deurposten gemaakt hebben, geweldig!” Haar en-
thousiasme voor het ambacht hee�  Jetty geïnspireerd 
om creatief aan de slag te gaan. “Ik wil een sculptuur 
van oude en nieuwe spullen maken. Van driehon-
derd jaar oude spijkers, twee houten deurversierin-
gen en van de door buurvrouw Gerjanne opgeraap-
te dopjes van ver� ubes.” 

De verwachting is dat de restauratie begin janu-
ari 2023 klaar is. In de volgende Ho� eskrant kijken 
we uitgebreid terug.

‘Hofje zonder zorgen’ schetst mogelijk toekomstbeeld

Logeerpartij bij tante Tjits Jarige Jetty toegezongen
Buurvrouw Liesbeth hing op 10 mei de vlag uit voor de jarige 
Jetty. Toen een aantal hofdames haar buiten toezong, kwam 
de groep timmerlieden van restauratie-aannemer Burgy er 
niet alleen bijstaan, maar vielen ze ook spontaan in. 

 > Juni 1970, op een Haarlems ho� e 
logeren bij tante Tjits Zijlstra

> Lieuwe Zoodsma die een praatje hield en Carolien Spaans 

> Op de foto met Hetty Schut

> De houten deurversiering (gebietst van Burgy), de eeuwen-
oude stukjes hout en spijkers gebruikt Jetty voor een sculptuur 
van oud en nieuw.  
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Haarlem: DekaMarkt Rijksstraatweg 283, Rijksstraat-
weg 40-42, Anthony Fokkerlaan, Eksterlaan, Meester 
Cornelisstraat, Schalkwijkerstraat, Gedempte Oude 
Gracht, Amsterdamstraat, Prinses Beatrixplein, Oran-
jeboomstraat, Ramplaan en Floridaplein. VOMAR Da 
Vinciplein, Stephensonstraat en Paul Krugerkade. 
JUMBO Engelenburg. PLUS Rijksstraatweg en de 
Coop Stuyvesantplein. AH Floriadeplein, Marsman-
plein, Soendaplein, Drossestraat, Westergracht, Grote 
Houtstraat, Kruisstraat en Spoorwegstraat. VVV, 
Noord-Hollands Archief, Van der Pigge, Muys Kan-
toor & Cadeau, DEKATUIN. Bibliotheken Gast-
huisstraat, Planetenlaan en Leonard Springerlaan. 
Heemstede: VOMAR Binnenweg, AH Blekers-
vaartweg, SPAR Te Winkelhof en PRIMERA De 
Pijp Raadhuisstraat, Bibliotheek Julianaplein. 
Bloemendaal: AH en Papyrium Bloemendaalseweg.
Reacties: info@haarlemse-hofjeskrant.nl
Website: www.haarlemse-hofjeskrant.nl
De Haarlemse Ho� eskrant wordt � nancieel 
gesteund door Ho� e Codde & Van Beresteyn, 
Ho� e In den Groenen Tuin en diverse fondsen.

Oplage:  6.000
Redactie:  Willem Brand
Eindredactie: Paula Willems
Vormgeving:  Kees Reniers
HHK 48 verschijnt januari 2023.
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GRATIS
meenemen!

 Te koop bij  Muys
     Kantoor & Kado
        en de VVV. 
         Prijs € 3,95. 

        Met de aankoop
        steunt u de
         krant!

Van Proveniershuis tot Proveniershof

De omgevallen zonnewijzer

In 1704 kreeg het Doelenge-
bouw van schutterij Sint-Joris 
(gebouwd in 1592) de functie 
van een particulier verzor-
gingshuis, het Proveniershuis.

In de huisjes aan de noordkant van het 
Proveniershuis werden ook proveniers 
gehuisvest. In 1745 de uit Finland af-

komstige reus Daniel Cajanus. Door de 
bouw aan de zuid- en westkant had het 
complex de archetypische ho� esvorm ge-
kregen. Het verschil met een traditioneel 
door een weldoener gesticht ho� e is dat 
daar (meestal) minderbedeelde vrouwen 
gratis huisvesting genoten en in het Prove-
niershuis welgestelde mannen zich inkoch-
ten. Liefdadigheid tegenover betaalde kost 
en inwoning. De vrouwen in ho� es kregen 

weliswaar turf om te stoken en soms ook 
voedsel, ze moesten wel zelf hun kostje ko-
ken. Eind 19e eeuw kreeg het complex de 

naam Proveniershof. Heden ten dage is het 
eigendom van wooncorporatie Ymere, de 
huisjes zijn nu sociale huurwoningen.

> De tekening van Chiel Braat staat in de in 2021 uitgebrachte ‘De Grote Houtstraat Omnibus’

Fien Rietdijk: “Weet jij hoe die er ge-
komen is? Buurvrouw Anneke uit 
de Kleine Houstraat, van wie de 

voordeur in de poort uitkwam, was ooit 
verliefd op de zoon van een bewoonster. 
Als hij bij zijn moeder op visite was, 
kwam zij ‘toevallig’ ook even langs. Sa-
men hebben ze de zonnewijzer bij zijn 
vader opgehaald. Die ging verhuizen en 
had op zolder de zonnewijzer staan. Als 
verrassing voor de bewoonsters hebben 
ze die ’s nachts in de tuin gezet. Kers op de 
taart was dat ze ‘m versierd hadden met 
slingers. Een bewoonster werd echter 
wakker van het lawaai en moest niks van 
dat ding hebben. Zij wilde niet dat ‘dat 
ding’ voor haar ‘stukje tuin’ stond én vond 
ook dat Anneke het had moeten overleg-
gen. Toen Anneke en haar vrijer terug in 
hun liefdesnestje waren, sprong ze in haar 
nachthemd over buxushaag en duwde ‘m 
‘per ongeluk’ om.” Ondertussen staat de 
zonnewijzer ook niet meer op dit plekje.

De zonnewijzer in hofje Inden Groenen Tuin kreeg een aantal jaren terug na verwijdering van de 
buxusheggen een nieuw plekje. Mooier, vind bewoonster Fien.

Open: ma. t/m vr. van 9.00-18.00 uur 
zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
Gedempte Oude Gracht 108 
Haarlem, Tel: 023 5315513 
www.muyskantoor.nl

Om niets 
te vergeten!

Om niets 
te vergeten!

Om niets 
te vergeten!

 Waar is deze   
gevelsteen?

In 1648 werd in onze stad 67.500.000 
liter bier gebrouwen. Spaarnewater 
werd toen al een eeuw niet meer ge-

bruikt. Dat was te vervuild. De bier-
brouwerijen lieten duinwater uit het 
Brouwerskolk met karren en schepen 
aanvoeren. Het embleem van een van 
de zestig brouwerijen was een medail-
lon met daarop drie klaveren. Hoewel 
de brouwerij er in 1629 was gevestigd 
duurde het tot 1696 voordat de reclame 
aan de trapgevel zichtbaar was. In 2020 
liet SGVH de steen met de op bazuinen 
blazende engelen restaureren en door 
Myrthe Smit van 17de-eeuwse kleuren 
voorzien.

Stuur uw reactie naar info@haarlemse-
ho� eskrant en maak kans op een VVV-
bon van € 15. 

Weer veel goede inzendingen! De hooi-
wagen uit nummer 46 hangt op het 
Klokhuisplein. De winnaar is Lida Ver-
schoor uit Vij� uizen. Gefeliciteerd.

PRIJSVRAAG

 Te koop bij  Muys
     Kantoor & Kado

Hofjes

        en de VVV. 
         Prijs 

        
        steunt u de
         krant!

Hofjes
 Te koop bij  Muys
     Kantoor & Kado
        en de VVV. 
         Prijs 

        
        steunt u de
         krant!
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