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In deze snel veranderende wereld we-
ten we soms niet meer wie en wat 
echt is en wat nep. Ook het woord 

‘ho� e’ lijkt aan in� atie onderhevig. 
Sommige ho� es zijn geen ho� es meer, 

zo blijkt uit het hoofdverhaal. En er ko-
men ook ho� es bij die bij nader inzien 
toch geen ho� e zijn. Doorslaggevend cri-
terium was ooit: mensen met een kleine 
beurs huisvesting bieden. Wie zijn huis 
ontnomen wordt, voelt zich ontheemd. 
We leven gelukkig in een land waar geen 
oorlog is, waar onze huizen niet in puin 
worden geschoten en je niet voor je leven 

moet vluchten. Maar het kan ons zomaar 
gebeuren dat we op straat komen te 
staan. Wie neemt het dan voor ons op? 
Een brief schrijven naar een bestuur van 
een ho� e kan soms een deur openen en 
haar of hem een echt dak boven het 
hoofd bezorgen.

Wi� em Brand 
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Vreemde gewaarwording

Een feestje op zijn tijd is goed om de onderlinge band te ver-
sterken. Dat is het uitgangspunt van de jaarlijkse aardbeienbor-
rel, een van de hoogtepunten van het jaar voor bewoonsters en 
regenten van twee hofjes: het Hofje van Bakenes en het ernaast 
gelegen Johan Enschedéhof. In 2022 vond die plaats aan het 
eind van Monumentenzondag.

Als een ‘bezige bij’ is hovenier Jorinde Kuiper bezig met het vlechten van Toscaanse jasmijn 
in een van de tipi’s voor het Brouwershofje. Behalve daar legt zij in de Vijfhoek op tien plekken 
meerdere tipi’s (= Indianententen) aan. “Je wordt gelukkig van groen, toch?”

Aardbeienkoningin Agnes

Tipi-geveltuintjes bij het Brouwershofje

De twee wonderschone zeker zes-
tig jaar oude kegel taxussen in 
het Vrouwe en Antonie Gasthuys 

zijn door de hove-
niers helaas gekort-
wiekt. Ze gaven de 
entrée van het ho� e 
in het Klein Heilig-
land een koninklijk 
aanzien. De Taxus 
baccata is een lang-
zame groeier. Re-
gent Louis Mathij-
sen had ’t ook veel 
liever gelaten voor 
wat het was. 
“Snoeien werd staand op ladders te ge-
vaarlijk bevonden.” En dat risico wilden 

de regenten niet lopen. Maar het komt op 
termijn weer goed, vertelt regent en 
boomkenner Henk Vonk. “De kale bo-

venkanten groeien 
weer aan. Weet je 
dat de Nederlandse 
naam venijnboom 
is? De boom is ei-
genlijk gi� ig be-
halve de bessen 
voor de vogels. 
Máár, wetenschap-
pers van de TU 
Del�  hebben ont-
dekt dat het snoei-
afval taxon bevat, 

dat een bestanddeel is voor een medicijn 
tegen kanker.”

Het is een soort carnaval waarin 
niet Prins Carnaval wordt geko-
zen, maar een Aardbeienkonin-

gin of -koning. Helaas was dat laatste van-
wege verhindering van de enige man uit 

beide ho� es onmogelijk. “Eén hofdame 
lijkt het meest op een aardbei,” introdu-
ceerde regent Job � öne de door hem en 
regent Jan-Dirk Enschedé unaniem geko-
zen winnares.  Agnes droeg maar liefst 

Jorinde: “Het is een project betaald en ge-
organiseerd door de gemeente, waar 
mensen zich voor konden aanmelden.” 

Zelf vroeg zij de gemeente of zij het gevel-
tuinproject mocht uitvoeren! Dat lukte. Sinds 
corona is zangeres en dj Jorinde ook tuinont-
werper. “Ik ben bij Els Proot in de leer.”

Tipi constructie
De tipiconstructie met drie bamboestokken 
met daarin gevlochten Toscaanse jasmijn 
en passiebloem is door Jorinde zelf bedacht. 
“Het is wintergroen en hu� erproof. De 
stokken zitten diep in de grond. Daarom-
heen hebben Daniel en ik inheemse planten 
als leliegras, verbena, wilde hyacinten en 
duizendblad geplant. Daartussen ligt stro 
om de aarde warm te houden.” De tipi’s – er 
staan er vijf voor het ho� e, een bewoonster 
wilde ze niet – zijn ook handig omdat er 
niet in de oude muren geboord mocht wor-
den. Jorinde: “Dat wilde ik zelf ook niet, dat 
voelt niet goed.” 

Groenslingers
Wijkraadvoorzitter Jan Geerts en zijn 
vrouw Rika vragen Jorinde hoe het gaat. Jan 
is al jaren actief om de Vij� oek groener te 

twee kroontjes, een als kraag en een als 
kroon. Haar rode jurk had ze voorzien van 
gele zaadjes. 

Aanwezig was ook de pas naar haar oude 
woonplaats Hoofddorp verhuisde Anne-
miek (“Ik was hier blij, maar ben daar blij-
er”). In haar huisje komt Anneke van de 
Wal te wonen. Als poppenspeelster ge-
bruikt zij de vulkanische naam Annika 
Stromboli. De dag ervoor had zij nog ge-
speeld op de verjaardag van haar klein-
dochter. Haar meest memorabele optreden 
was tijdens een andere verjaardag, name-
lijk in ‘De Eikenhorst’ op de verjaardag van 

maken. “De geveltuintjes zijn verticaal, 
maar we willen met groenslingers ook ho-
rizontaal. Een primeur voor Nederland 
qua grootte van de overspanning worden 

het groene slingerdak in de Barrevoe-
testraat, waar zich het Wijnbergsho� e en 
het ho� e van Loo bevinden, en die binnen-
kort een � etsstraat wordt.”

> Jorinde met jazzpianist Daniel, die als een ‘Rambo’ supersnel zware zakken aarde en stenen 
verplaatst en Anouk, een van de jongeren uit het Slachthuis die Jorinde helpt

> Agnes maakte de mooiste aardbeienout� t en ontvangt de trofee van regent Job � öne

GRATIS
meenemen!

prinses Alexia. “Ik werd gebeld door Maxi-
ma, zij had via-via van mij gehoord. Ik heb 
er de voorstelling Jan Klaassen en de Muis 
gespeeld.” 

Grote kans dat die voorstelling bij een 
volgende Aardbeienborrel op het pro-
gramma staat. Anneke ad rem: “Ik heb al 
vernomen dat hier een hofmuis woont.”

Een portret van Anneke van de Wal/
Annika Stromboli op pag. 6.
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Landelijk Hofjesberaad viert 25-jarig jubileum in Hodshonhuis
Nieuwe voorzitter is de Haarlemse regent Raymond Brood
In het enige hofje dat Leerdam rijk is, ontving de Haarlemse 
regent Raymond Brood 12 november tijdens de najaarsvergade-
ring van het Landelijk Hofjesberaad (= LHB) de voorzittershamer 
uit handen van de Haagse regent Huib van Eesteren.

In het voorjaar van 1809 werd Cornelia Catharina ‘Keetje’ Hodshon 
gevraagd om regentes van het doopsgezinde Wijnbergshofje in de 
Barrevoetenstraat te worden. Ze bleef het de rest van haar leven. 

Het bestaan van het LHB, het lan-
delijk orgaan voor belangenbe-
hartiging van eigenaren van hof-

jes, kan als je het vergelijkt met het 
buitenland gerust uniek genoemd worden 
blijkt uit het gesprek met de gaande en ko-
mende voorzitter, Huib van Eesteren en 
Raymond Brood. Het gesprek vindt een 
dag na de installatie van Brood plaats. 

Belangenbehartiging
In Huib’s tijd als voorzitter is het aantal 
stichtingen met 15% gegroeid. In totaal 
bezitten 107 aan het LHB deelnemende 
stichtingen 148 ho�es met ongeveer 3500 
woningen. Huib: “Er is niet zoveel meer te 
halen.” Mooiste voorbeeld van belangen-
behartiging was de succesvolle lobby van 
het LHB voor afscha�ng van de verhuur-

> Huib van Eesteren (links) en Raymond Brood in de tuin van het Teylers Ho�e

> Tweede van rechts, de heer Wil van Schaik, regent van het Frans Loenenho�e

derhe�ng. Van Eesteren: “Het was on-
rechtvaardig dat wij daaronder vielen. Het 
scheelde in mijn ho�e met dertig woningen 
jaarlijks zo’n € 9000.” Brood: “Ik heb Huib 
in mijn toespraak ‘de man van zoveel mil-
joen’ genoemd. Het hee� ons (= alle ho�es) 
jaarlijks tonnen aan besparingen opgele-
verd. Het scheelde voor het Gravinnehof 
circa € 14.000.” 

Buitenlandse contacten
In Haarlem vond tien jaar terug een inter-
nationaal congres van ho�esbesturen 
plaats. De deelnemers kwamen voorname-
lijk uit Nederland. Alleen Engeland was 
aardig vertegenwoordigd. Met dat land is 
het contact gegroeid, vertelt Huib. Dat 
komt ook omdat de meeste ho�es net als 
hier in particuliere handen zijn. Brood: “In 
België heb je Begijnhoven, maar onze sa-
menwerking ster� in schoonheid omdat 

die eigendom zijn van gemeentes. Lübeck 
telt veel ho�es, maar daar zit ook geen orga-
nisatie omheen.” 

Verduurzaming
Onderhoud is voor ho�es een kostenpost 
die grotendeels niet betaald kan worden 
met huuropbrengsten. Brood: “En dan wil 
het ministerie ook nog dat we verduurza-
men.” Van Eesteren: “Er is in opdracht van 
het Ministerie van WVC door adviesbureau 
De Groene Grachten een lijvig onderzoeks-
rapport geschreven, nu nog de uitvoering! 
Belemmering is niet alleen geld, ook dat je 
in rijksmonumenten niet zoveel mag. Veel 
ho�es hebben geen kruipruimte, dan kan je 
de vloer niet isoleren. Het dak isoleren kan 
alleen als je het hele dak renoveert. Muren 
isoleren kan door ze tien centimeter naar 
binnen te zetten, maar dan verlies je een 
hoop ruimte in een kleine woning.”

Haar vader, Albertus Hods-
hon, handelaar in lijn-
zaad, had bij zijn overlij-

den in 1780 een behoorlijk bedrag 
gelegateerd aan het Wijnbergshof-
je. Op vroege lee�ijd had Keetje al 
haar ouders en twee van haar drie 
broers verloren. In 1793 gaf de 
24-jarige Keetje, die haar hele le-
ven ongehuwd zou blijven, op-
dracht tot bouw van het Hodshon-
huis aan het Spaarne. Ze hee� er 
van 1795 tot haar dood in 1829 
gewoond. Het huis telde 42 ka-
mers. Het enige pand in de stad dat 
meer kamers telde was paleis Wel-
gelegen, de residentie van Lode-
wijk Napoleon. 

Bij haar overlijden legateert zij, 
net als haar vader, een bedrag aan 
het Wijnbergsho�e, of liever ge-
zegd aan de bewoonsters: iedere 
bewoonster kreeg �. 50,00.

Willemink was acht jaar penningmeester 
geweest. Dat de Haarlemse regenten ook 
landelijk een forse steen bijdragen aan 
behoud van het erfgoed ‘ho�e’ bewees 
ook de toetreding tot het LHB-bestuur 
van Taetske van Dijk, regent van het Hof-
je van Heijthuijsen.

Jubileumbijeenkomst 25 jaar 
LHB in Hodsonhuis
Het LHB vierde op 17 september 2022 
het zilveren jubileum in Haarlem. Die 
bijeenkomst met regenten uit heel het 
land vond plaats in het Hodshonhuis aan 

het Spaarne en kreeg inhoudelijk cachet 
met presentaties van twee professoren:  
Peter Boelhouwer en Masi Mohammadi. 
De heer Boelhouwer sprak over de gro-
tere zorgvraag die gaat ontstaan door een 
toename van senioren en het belang  
van geclusterde woonvormen. Mevrouw  
Mohammadi nam de bouwvorm onder 
de loep en daarbij de rol die moderne 
technologie kan spelen. Het feest werd 
opgeluisterd door een optreden van de 
Haarlemse Flowertown Jazzband met op 
banjo de Haarlemse regent Wil van 
Schaik.

Weetje over Keetje

Raymond Brood, sinds 2007 regent van hofje Codde en van 
Beresteyn en sinds 2017 ook van het Gravinnehof, was een 
jaar penningmeester van het LHB. Hij volgde in 2021 Jan 
Willemink, regent van het hofje In den Groenen Tuin, op. 

> Gaande en komende voorzitter van het Landelijk Ho�esberaad

> Blik op Jan met de hoge schouders vanaf het huis 
met de 42 kamers; illustratie Eric J. Coolen
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Van onderzoek via bestek naar restauratie

Groot onderhoud dat na ruim dertig jaar nodig was, vindt plaats in de hofjes van Staats en Noblet. 
Hoofduitvoerder Henry van Voorst coördineert de werkzaamheden voor beide hofjes, die bestuur-
lijk een eenheid vormen. Bouwregent Lucas Boreel: “We proberen de werkzaamheden in een jaar 
tijd in beide hofjes af te ronden. Samen met de TPAHG-architecten is het proces uitgedacht en 
samen met restauratie-aannnemer Burgy gaan we voor de lange termijn.” 

Groot onderhoud in Staats en Noblet

voorzitter Stichting Haarlemse Ho�es en 
bestuurder/regent van het Luthers Ho�e

Het hee� al-
lemaal veel 
langer ge-

duurd dan wij had-
den beoogd. Maar 
gelukkig konden wij 
op de valreep van het 
nieuwe jaar, op 20 
december 2022, toch nog de gewijzigde sta-
tuten van de Stichting Haarlemse Ho�es of-
�cieel ondertekenen bij notaris Huisman in 
Heemstede. Tijdens de coronapandemie 
was het meer dan twee jaar niet mogelijk 
om fysiek bijeen te komen om de wijzigin-
gen in de statuten met alle deelnemende 
ho�es te bespreken. De bijeenkomsten van 
de Raad van Afgevaardigden werden in die 
periode veelal gereduceerd tot een digitaal 
gebeuren op afstand. Daaraan konden lang 
niet alle aangesloten ho�es deelnemen. Wij 
zijn ontzettend blij dat deze nare periode 
achter de rug is en er dit voorjaar weer nor-
maal vergaderd kon worden.

Afgezien van een aantal formele zaken die 
in de gewijzigde statuten geregeld moesten 
worden, mochten wij ook een drietal ho�es 
o�cieel begroeten als nieuwe deelnemer 
van de Stichting Haarlemse Ho�es. Het be-
tre� het Essenho�e, het Johannes Enschedé 
Ho�e en de Proveniershof. Namens het be-
stuur heet ik de regentencolleges, besturen 
en vertegenwoordigers van deze nieuwe 
ho�es van harte welkom. Het aantal deelne-
mende ho�es groeide hiermee tot in totaal 
23 ho�es, een prachtig aantal. 

Gezamenlijk kunnen wij verder werken 
aan de instandhouding van onze unieke en 
prachtige ho�es en bijdragen aan het welzijn 
van de bewoners in de ruimste zin van het 
woord. Er valt nog steeds heel veel te doen. 
Gelukkig kunnen wij daarbij ook pro�teren 
van de kennis en expertise van de landelijke 
ho�esstichting, het Landelijk Ho�esberaad 
(LHB).

Mede dankzij het LHB-bestuur is de 
strijd rondom de verhuurdershe�ng uit-
eindelijk met een voor ons positief resultaat 
afgesloten. Met de oorlog in de Oekraïne 
en de daarmee samenhangende energie-
crisis, in�atie, stijgende prijzen en hogere 
kosten voor renovatie en onderhoud blij� 
er voor onze Stichting, maar ook voor het 
LHB, waar wij vanuit Haarlem optimaal 
aan deelnemen, nog heel veel werk te doen. 
De toenemende aandacht voor duurzaam-
heid en de realisatie van energiebesparende 
voorzieningen in onze ho�es vraagt om 
verdergaande samenwerking, kennisdeling 
en ondersteuning niet alleen voor de ho�es 
in Haarlem, maar ook in landelijk verband.  

Ik wens u allen, bewoners, regenten, be-
stuurders en andere betrokkenen bij onze 
Haarlemse ho�es en ook bij de ho�es in de 
rest van het land een voorspoedig, gelukkig 
en vooral ook gezond nieuwjaar 2023 toe. 

Gewijzigde statuten

Lieuwe Z�dsma, 

> Foto Arjen Veldt

> Het Luthers ho�e rond 1910, foto Willem 
Pijnacker Hordijk

Er is een lang traject aan vooraf ge-
gaan voordat de ambachtsman of 
-vrouw daadwerkelijk in actie komt. 

Het bestuur liet architectenbureau TPAHG 
eerst een onderzoek doen. Daaruit kwam 
een bestek met tekeningen. Op basis daar-
van maakte uitvoerder Burgy een plan en 
een berekening van de kosten. En ja, dan 
begint het pas. 

Uitgebreid schaderapport
Henry van Voorst: “TPAHG hee� een uit-
gebreid schaderapport gemaakt en een be-
stek geschreven. Voordat wij begonnen zijn 
we drie weken lang met een rolsteiger door 
het ho�e gegaan om te kijken of de uit-
gangspunten met de realiteit in overeen-
stemming waren. Alles wordt daarom ook 
van begin tot het eind fotogra�sch vastge-
legd.” Projectleider Vincent Moerenhout, 
verantwoordelijk voor de �nanciële afwik-
keling: “De afweging tijdens het maande-
lijks overleg met architect en bestuur was 
voortdurend: wat zie je en wat gaan we her-
stellen. Uitgangspunt was: aanpakken wat 
technisch niet goed is.”  

Herstel vroegere foutjes
Vooral de dakkapellen en de gootlijsten 
bleken meer houtrot te bevatten dan vooraf 
berekend. Dat kwam, stelt Moerenhout, 
omdat bij de laatste onderhoudsbeurt nog-
al wat detailleringsfoutjes zijn gemaakt en 
het loodwerk in slechte staat verkeerde. 
Van Voorst vult aan: “Dakkapellen moeten 
op een bepaalde manier zijn afgedicht. 
Omdat het loodwerk niet genoeg overlapte, 
sijpelde er regenwater er doorheen. Lood 
in de goten mag je op de randen niet met 
spijkers vastzetten, want lood moet kun-

nen krimpen en uitzetten. Dat doe je met 
zogenaamde felsranden. En koper wordt 
ter plekke omgebogen en niet gesoldeerd of 
doorboord.” Ook het met lood beklede dak 
van de Staats-toren sloot niet goed af, waar-
door een deel van het dak vernieuwd moest 
worden. De roestende torenspits werd eraf 
gehaald en bij de smederij opgeknapt. 
Spectaculair was toen de torenspits op de 
koningsstijl gemonteerd werd. Vervolgens 
is de afgetimmerde koningsstijl afgewerkt 
met lood.

Compleet nieuw luik
In Staats was één luik er zo slecht aan toe 
dat het compleet nieuw is gemaakt. Alle an-
dere luiken zijn eraf gehaald en onder han-
den genomen. Het hang- en sluitwerk is 
naar de smid gegaan, gezandstraald en in 
coating gezet. Het schilderen vindt op een 

stofvrije plaats buiten het ho�e plaats. 
Moerenhout: “Belangrijk is dat er door-
loop is. We moeten op tijd hout bij de 
houtzagerij bestellen. Het zijn geen cata-
logusproducten. Van elk onderdeel, voor 
gootlijsten, kozijnen, deuren en ramen, 
moet je alles op maat uitwerken zodat je 
de bestellingen kunt maken.” 

Metselwerk op lange baan
Sommige gevelmuren bleken hier en daar 
cementvoegen te hebben. Omdat de voeg 
dan harder is als de steen, gaat het water 
niet via de voeg maar via de steen weg. 
Stenen slijten daardoor veel sneller. Moe-
renhout: “We hebben ervoor gekozen 
niet al het metselwerk te doen in verband 
met �nanciële afwegingen. Scheuren die-
nen gemonitord te blijven.”
Vervolg op pagina 7.



Stichting Haarlemse Ho� es (SHH) is 
een overleg- en informatieorgaan 
voor de besturen van de ho� es. De 

SHH staat de besturen bij met zaken als 
subsidies en woonbescherming. Woon-
corporatie Ymere die in Haarlem drie 
ho� es bezit, en Vereniging Hendrick de 
Keyser (HdeK) die sinds 2020 eigenaar is 
van het Teylers Ho� e, zijn ook lid. Zowel 
SHH als het LHB zijn opgericht om te le-

ren van elkaars ervaringen. De bereid-
heid om kennis te delen is een voorwaar-
de om het monumentale erfgoed te be-
houden. Het belang daarvan is natuurlijk 
bewezen omdat het LHB de verhuurder-
he�  ng wist terug te draaien. Van dat suc-
ces pro� teerden ook HdeK en Ymere. 
Juist op het vlak van het ho� esleven zou-
den die grote clubs veel van de ‘kleine’ 
ho� es kunnen opsteken.

SHH-lidmaatschap

> Foto: Elan Wonen

> 
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Traditie
Vol goede moed beginnen wij aan 2023. Na 
twee jaar coronarestricties is dit jaar weer 
gezellig afgesloten met een traditioneel Hof-
diner in de sfeervolle Regentenkamer. 

De prachtige kerstboom als stra-
lend middelpunt hee�  elk jaar 
een ander uiterlijk door jaarlijks 

wisselende ‘hofoptuigers’. Dit jaar was 
het thema witte kerst. Tijdens 
het heerlijke diner worden de 
gangen afgewisseld met uiteen-
lopende voordrachten: de jaar-
lijkse terugblik in dichtvorm, 
het traditionele christelijke 
kerstverhaal en een imposant 
voorgedragen wintervertelling 
die ging over een harpist, een 
klein bruin hondje en uiteraard 
sneeuwvlokjes. 

Een uitspraak van componist Mahler 
luidt: traditie is het doorgeven van het 
vuur, niet de aanbidding van de as. He-
laas werden wij ondanks het plaatselijke 
vuurwerkverbod ook deze oudejaars-
avond weer getrakteerd op enorm onaan-

Vol goede moed beginnen wij aan 2023. Na 

genaam geknal in de stegen tussen het 
hof en de ons omringende gebouwen. 
Wat bezielt mensen om in deze tijd van 
nabije oorlog met miljoenen mensen op 
de vlucht zoveel zinloze geluidshinder te 

veroorzaken? Ook hier is het 
antwoord traditie. Prachtige 
vuurwerkshows in andere lan-
den bewijzen echter dat het 
ook anders kan. Geef mij maar 
de Spaanse traditie waar om 
middernacht op elke klokslag 
snel een druif naar binnen 
wordt gewerkt voor elke ko-
mende maand goed geluk. Dit 
altijd in combinatie met het 

dragen van rood ondergoed voor een 
voorspoedig nieuw jaar. Ik ben om: vol-
gend jaar ziet u mij klokslag twaalf met 
een glimlach rode druiven eten.

Herma, Ho� e van Bakenes

De meeste hofjes zijn in handen van colleges van regenten, die 
eeuwenlang vrijwillig het beheer doen. Het hofjesconcept is qua 
bouwvorm en gemeenschapsidee zo modern als wat. Mogen 
we moderne hofjes als die aan het Monacopad (bouwjaar 2005) 
en het pas gerealiseerde Groene Hofje (2022) in Schalkwijk ook 
meerekenen? En hoe zit dat met het Haarlemse hofje (realisatie 
in 2023) tussen de Raamsingel en de Tempelierstraat? Telt Haar-
lem meer dan 23 hofjes?

Het moderne hofje aan het Monacopad in de Europawijk is in 
2005 neergezet voor senioren boven de 65 jaar. De instapleeftijd is 
inmiddels verlaagd naar 55. Het complex omvat vier rijen apparte-
menten met in totaal veertig sociale huurwoningen. Samen vor-
men ze één blok met een enorme binnentuin. Het ‘hofje’ heeft een 
poortingang plus drie uitgangen met hek.

Het hofjesconcept is zo springlevend als wat!

De verborgen parel aan het Monacopad

“Ik woon in een modern ho� e, zeg ik al-
tijd,” zegt Ton Giebels (74) als hij samen 
met medebewoners Gerard Philippo (83) 
en Henk van der Zel (83) in de ruim beme-
ten tuin van het complex aan het Monaco-
pad staat. Het is herfst en het regent 
pijpenstelen. Ook aanwezig is Maquiro 
Hofstra, communicatieadviseur van Elan 
Wonen, de wooncorporatie die het com-
plex van veertig gelijkvloerse woningen in 
beheer hee� . Het complex hee�  twee la-
gen, voor zowel de boven- als beneden-
appartementen zit de voordeur aan de 
tuinkant. Ton doet sinds een jaar of zes 

regelmatig tuinklusjes, voorheen gedaan 
door mevrouw Redeker en mevrouw 
Schmelzer. “Na de dood van mijn vrouw 
werd ik gevraagd, ze dachten zeker dat ik 
in een zwart gat zou vallen.” 

Maquiro Hofstra: “Op 26 september heb 
ik samen met onze wijkregisseur en de op-
zichter het complex bezocht. We gaan een 
keer per jaar langs om verhalen op te halen 
en te vragen naar verbeterpunten. De af-
spraak stond toevallig voor Burendag ge-
pland. Mevrouw Beun was bezig om de 
barbecue voor te bereiden. De heer Van 
der Zel vroeg zich toen hardop af of we dit 

Het zijn ruime woningen die vol-
gens bewoner Henk van der Zel 
enorm geluidsdicht en super-

geïsoleerd zijn. Verhuurder Elan Wonen 
hee�  een opzichter in dienst die het tech-
nische onderhoud regelt. 

Beeldbepalende kerstboom
Op de dag dat de Ho� eskrant langskomt, 
hee�  hoveniersbedrijf Biesot toevallig – 
want ze komen voor groot onderhoud twee 
keer per jaar langs – net de heggen van de 
achtertuintjes gesnoeid. Jaren terug is er 

complex inderdaad als een ho� e kunnen 
beschouwen. Of een ho� e 400 jaar of vijf-

tien jaar oud is, zou niet doorslag-
gevend moeten zijn, toch?”

> Gerard Philippo, Ton Giebels, Maquiro Hofstra en Henk van der Zel

Hoeveel hofjes telt Haarlem nu precies?

een kerstboom van zo’n twee meter hoog 
geplant. Die is inmiddels uitgegroeid tot 
een gigant van een meter of zes en 
niet meer weg te denken. Ton Giebels die 
kleine tuinklussen doet, regelt ook de ver-
lichting van de kerstboom. “Van Elan heb-
ben we ledverlichting gekregen, zo’n 150 
lampjes.” 

Wel huisdieren
Zo’n tien bewoners hebben een huisdier, 
een kat of een hond. In een traditioneel 
ho� e zijn huisdieren niet toegestaan. Ge-
rard Philippo: “Ik vind dat ho� es met de 
tijd mee moeten gaan. Ik had onze kat echt 
niet naar het asiel gebracht, dan had ik het 
huis niet genomen. Dat is dus nog een 
voordeel van wonen in een modern ho� e.”



In de tuin bedacht landschapsarchitect 
Hosper groene heuveltjes waarachter 
�etsparkeerplekken verscholen zijn. Net 

als bij een traditioneel ho�e kan de binnen-
tuin worden afgesloten als de bewoners daar 

behoe�e aan hebben (bijvoorbeeld in de 
nachtelijke uren). Fraai ontworpen hekwer-
ken geven via twee steegjes toegang tot de 
rustige binnentuin. Alle woningen rondom 
het Vierkant-ho�e worden privé-eigendom. 

Er is geen bestuur van bovenaf, de be-
woners vormen een VvE die onder-
houd voor de gezamenlijke ruimtes 

regelt en b.v. zorgt dat er geld in de pot zit 
om plantjes te kunnen kopen. Annette de 
Graaf: “Omdat we in overleg de indeling 
van het gebouw en alles rond de bouw heb-
ben geregeld vormen we onderling een 
hecht collectief. Ik heb hier acht mensen 
waar ik altijd terecht kan.”

Gebouw is op en top duurzaam
De Ho�eskrant wordt door Tessel Scholte 

en Annette de Graaf ontvangen in de woon-

keuken van Annette. In de ho�estuin plant 
Mischa Moisson toevallig net wat plantjes.

Annette: “We heten vooral het Groene 
Ho�e omdat er kosten noch moeite zijn ge-
spaard om het gebouw duurzaam te laten 
zijn. De muren zijn 49 cm dik, we hebben 
driedubbel glas en de modernste warmte-
pomp. Met de huidige gasprijs mag je blij 
zijn dat je hier woont. We zijn geen woon-
groep, maar komen wel bij elkaar over de 
vloer. Er is ook een gezamenlijke ruimte 
met wasmachine. Aan de inrichting moet 
nog van alles gebeuren. Gelukkig gaat Eigen 
Huis en Tuin ons hierbij helpen.”

> Artist impression HBB

Het hechte collectief in het Groene Hofje
April 2022 is in de Odensestraat in de Europawijk het (zelf)
nieuwbouwproject (CPO) opgeleverd. Het Groene Hofje bestaat 
uit drie huizen en zes appartementen, allemaal koop. Groen 
duidt deels op de tuin, maar vooral op de duurzame bouw.

Huizen zijn niet doorsnee
Die woningen zijn allesbehalve doorsnee. 
Iedereen is creatief met de ruimte omge-
gaan en hee� een stempel op zijn eigen 
huis gedrukt, vertelt Annette, die samen 
met haar drie zoons een van de drie huizen 
bewoont. Beneden hee� zij de woonkeu-
ken, op de eerste verdieping is de zitkamer 
en boven is het domein van de jongens. In 
Tessels vier meter hoge appartement, zit 
een vide. Annette lachend: “En ze hee� 
een knalroze badkamer.” Tessel: “Het aan-
tal meters voor ons huis werd tijdens de 
besprekingen steeds kleiner. Daarom zijn 
we de hoogte ingegaan en hebben we een 
kelder half onder grond. We hebben vier 
jaar met twee kinderen in een stacaravan 

Het binnenho�e – een gemeenschappelijke 
ruimte beheerd door VvE De Vierhoek, de 
vereniging van eigenaren – is geschikt om 
doorheen te lopen, maar als bezoeker voel 
je je duidelijk te gast.

gewoond. Dan is dit zoals mijn dochter 
zegt een kasteel.” 

Groen uiterlijk
Tijdens de besprekingen zijn ze steeds 
meer een groep gaan vormen. Annette: 
“We hebben het proces samen doorlopen 
en hebben veel compromissen moeten 
sluiten. Alle neuzen moesten dezelfde kant 
op.” Het moeilijkste onderdeel was mis-
schien wel het op een lijn komen met de 
voormalige welstandscommissie, met 
name over de buitenmuur. Annette: “Ach-
teraf zijn we heel blij met deze oplossing 
van gewenste hoogte en voldoende open-
heid. Op de gespannen draden komen 
planten te groeien om de muur zo een 
groen uiterlijk te geven.” 
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Voldoen deze ho�es aan de crite-
ria? Van oudsher zijn ho�es ge-
sticht om oudere vrouwen (en 

heel soms mannen) met een kleine 
beurs huisvesting te bieden. Vanwege 
het gebrek aan sociale intentie vallen 
het Groene ho�e en De Vierhoek af. 
Het complex aan het Monacopad zou 
door de ballotage kunnen komen. Het 
zijn immers sociale huurwoningen. Het 
grote verschil is dat in traditionele hof-
jes het bestuur de bewoners balloteert.

Sociale 
intentieHet eerste ontwerp voor de Vierhoek is getekend 

door Joost Swarte in samenwerking met Her Ar-
chitecten: een complex woningen met een hore-
caruimte opgebouwd uit vier woonblokken op de 
vier hoeken van het terrein, gedrapeerd rond een 
Hof (lees: tuin) dat een nieuwe doorgang vormt 
tussen de Tempeliersstraat en de Raamsingel.

Te gast in De Vierhoek

Een hofje is eenvoudig gesteld een aantal huisjes rond een 
binnentuin. Om redenen van veiligheid waren hofjes uit de 
16de, 17de en 18de eeuw besloten en aan minstens één kant 
maar soms aan twee kanten afgesloten door een poort. Je kon 
alleen via de poort naar binnen. 

Een hofje is meer dan huisjes rondom een tuin

Net zo oud als de huisjes is de be-
stuursvorm. Vrijwillig besturen 
van regenten hebben al honder-

den jaren het beheer over ho�es, die je 
kunt zien als zorgcentra avant la lettre. On-
der het beheer vallen de huisjes, maar ook 
de hal, de tuin en – als ie er is – de regen-
tenkamer. 

Behoud van materieel en imma-
terieel erfgoed
Dat noemen we het materiële erfgoed. 
Voor regenten zijn onderhoud en renova-
tie voorname en veeleisende taken. Het 
was de voornaamste reden om eind jaren 
tachtig van de vorige eeuw een overkoepe-
lend orgaan op te richten: de Stichting 

Haarlemse Ho�es (SHH). Maar naast be-
houd van huisjes staat ook het behoud van 
het immateriële erfgoed voorop, ofwel de 
instandhouding van het instituut ‘regen-
tencolleges’ én daaruit voortkomend de 
ho�esgemeenschap. Twee 16de-eeuwse 
ho�e, te weten het Brouwersho�e en het 
Ho�e van Guurtje de Waal, en het Prove-
niershof zijn momenteel in handen van 
wooncorporatie Ymere. Het Teylers Ho�e 
wordt beheerd door de Vereniging Hen-
drick de Keyser. Of een bestuur van regen-
ten of een corporatie of vereniging de ver-
huurder is maakt nogal uit. In het eerste 
geval is inschrijfduur de doorslaggevende 
factor, in het tweede geval ballotage.

Voor elkaar zorgen is geen 
verplichting meer
Het idee van een ho�esgemeenschap was 
dat bewoners voor elkaar zorgen. In vroe-
ger eeuwen stond dat beschreven in het 
reglement. De regenten hielden daar indi-
rect middels een binnenmoeder een oogje 
op. Er is allang geen zorgverplichting 
meer. Burenhulp is een kwestie van vrij-
willigheid. Maar regenten hebben ge-
meenschapszin nog steeds hoog in het 
vaandel.  Om die reden organiseren ze 
jaarlijks een borrel of lunch. Sommige be-
sturen betrekken huurders inmiddels ook 
bij de ballotage. Hoe beter de sfeer onder-
ling is, hoe prettiger de bewoners zich 
voelen en des te langer ze huurder blijven. 
Regenten zeggen ook vaak: Een nieuwe 
bewoner dient in de groep te passen. In de 
praktijk is dat best moeilijk meetbaar. 
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Om duiten te verdienen die hij dan weer in de 
kroeg zou verbrassen. Bijna teder raakt het 
meisje een pop aan, even later dur�  ze die 

in haar armen te nemen. Achter haar zegt een man 
tegen zijn vrouw: “Ik hou me voortaan gedeisd.” Ja, 
de klucht op Monumentenzaterdag maakte wel wat 
los. Regent Wil van Schaik zag de poppenkast met 

Jan Klaassen 
en Katrijn
Als de klucht in het Frans Loenen-
hofje voorbij is, loopt een meisje met 
haar ouders naar de houten trap 
waarop Jan Klaassen en Katrijn zit-
ten. Dat zijn niet Lodewijk de Ruiter 
en Suzette Meddens die Jan Klaas-
sen en Katrijn vertolkten, maar twee 
poppen die in het stuk de nieuwe 
nering van Jan Klaassen vormden.

Terwijl de poppen even zwijgen, maakt 
Anneke nostalgische stillevens

Jan Klaassen en Katrijn in de jaren 
vij� ig op de Dam. De toneelspelers 
van de Letterlievende Vereniging J.J. 
Cremer bliezen het stuk over het eeu-
wig kijvende paar nieuw leven in. 
Prachtige middeleeuwse scheld-

woorden zoals schobbejak, labbekak, 
grietje lammetjespap en gratenma-
kreel passeerden de revue. En de mo-
raal van het verhaal: “Van Jan Klaas-
sen en Katrijn leer je hoe je op de 
wereld niet moet zijn.”

“Ik zou het liefst net als in ‘Kruistocht in 
spijkerbroek’ met een tijdmachine terug in 
de tijd gaan.” Haar stijlvol ingerichte wo-
ning ademt een hang naar vroeger. Roestig 
zijn de oude wekkers, knoestig en ongepo-
lijst het hout van tafel en kastjes. Pronkstuk 
is het wit email fornuisje waarop nota bene 
een inductiekookplaat staat.

Miniatuurtjes
Wie struint, vindt. Als ze in het bos of langs 
het strand loopt, hee�  ze altijd een tas mee. 
Daarin gaan wrakhout en schelpen. Het 
raamwerk van haar schilderijen zijn oude 
laadjes. Alles wat ze hee�  verzameld, kan te 
pas komen, zelfs roestige spijkers. Met 
� moklei maakt ze etenswaren, die ze later 
beschildert. Het toiletje van porselein hee�  

ze expres smoezelig gemaakt tot aan een 
condoom toe. In het atelierkastje hangen 
veertjes van de vogels die ze hield en zelfge-
maakte kwastjes. Drie oude steenmallen 
toverde ze om tot schuurtjes met gereed-
schap. Fijn is ook het stilleven met open 
haard. Het lijstje erboven maakte ze zelf, de 
tekening is deel van een ansichtkaart.

Poppentheater Stromboli
Voor de stillevens maakte Anneke dertig 
jaar lang poppenkast. Dan werd Anneke 
van de Wal Annika Stromboli en toverde ze 
kinderen en volwassenen spetterende 
voorstellingen voor. Haar artiestennaam 
combineert lief en vurig, twee uitersten die 
goed passen bij de karakters waarmee ze de 
verhalen uitbeeldde. Anneke: “Als kleuter 
tekende ik poppetjes die ik uitknipte en 
waarmee ik poppenkast voor de buurtkin-
deren ging spelen. Een buurvrouw hee�  
mijn eerste echte pop op de naaimachine 
gemaakt, een prinsesje. Zwanger van mijn 
jongste ben ik poppen gaan snijden met 
een Frans Opinel-zakmes. Uit vurenhout, 
want dat is zacht. Toen ik klaar was, wist ik: 
dit is niet alleen voor mijn eigen kinderen. 
Het hee�  me overal gebracht, bij de rijkste 
families van Nederland, maar ook jaren-

lang in Haarlem op het Jopenfestival en de 
Anton Pieck Parade.” 

Muis Generaal Cronjé
Terug naar nu. Naar het leven in een ho� e 
zonder auto waar de poppenkast in drie 
delen in vervoerd kon worden. De poppen 
zijn boven op zolder in slaap gesukkeld, 
maar zullen zeker tot leven komen. Anne-
ke is op zoek naar een plekje in de stad 

waar ze kan optreden. Niet meeverhuisd 
is muis (een echte) Generaal Cronjé. “In 
coronatijd heb ik hem in de Generaal 
Cronjéstraat gekocht, vandaar zijn naam. 
Hij vond die kastjes leuk speelgoed en 
poseerde vrolijk voor me.”

Anneke van de Wal kan niet stilzitten en houdt van struinen op 
markten. Bijna alles wat in haar huis in het Hofje van Bake-
nes staat, is tweedehands. Gekocht via tweedehandswinkels, 
op marktplaats of gevonden bij het grofvuil en opgeknapt. De 
miniatuurtjes die zij vanaf 2019 maakte, zijn driedimensionale 
stillevens met een nostalgische inslag.

Anneke van de Wal:“Poppenkast heeft mij overal gebracht”



> Restauratieschilder Jojanneke Post brengt bladgoud aan
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Hoewel het wapenschild op zo’n vijftien meter hoogte van het 
regentengebouw zit valt het door de grootte vanaf de straat 
goed op. Zeker als de steigers weg zijn én de kleuren zichtbaar 
worden die restauratie/decoratieschilder Jojanneke Post heeft 
aangebracht.

Opknappen van het wapenschild 
maakt onderdeel uit van een 
grootscheepse restauratie die res-

tauratie-aannemer Burgy uitvoert. De 
kleuren van het wapenschild zijn in sa-
menwerking met Peter van Graafeiland, 
adviseur van Stichting Geveltekens Vereni-
ging Haerlem, uitgezocht en bepaald. Van 
Graafeiland: “Een omschrijving van het 
wapen is er niet, omdat het nooit als o�ci-
eel wapen is erkend. Voor zover ik weet 
dan.”
De meest opvallende verandering ten op-
zichte van een eerdere beschildering is die 
van de leeuw. De leeuw met uitgestoken 
tong die boven de helm uittorent, was eerst 
roze. Jojanneke: “Ik had de leeuw in een 

animatie eerst bruin gemaakt, maar Peter 
ontdekte in de archieven dat het huis van 
IJsbrand Staats, de stichter van het ho�e 
die als garenhandelaar zijn fortuin had ge-
maakt, in de Damstraat ‘De Witte Leeuw’ 
heette. Veri�ëren kan niet meer omdat het 
huis niet meer bestaat, het is door de �rma 
Enschedé gesloopt. Later zag TPAHG-ar-
chitect Bart van der �iel een witte leeuw 
op een schildering van het wapenschild in 
de regentenkamer.”
Over de symboliek van het schild kon Peter 
niets vinden, ook omdat IJsbrand Staats 
niet uit een adellijke familie kwam. Of het 
familiewapen het gevolg is van de naamge-
ving van het huis of andersom, dat is dus 
een kip en ei-probleem.

Ook wapenschild krijgt opknapbeurt

Reliëfs uit 1730 met laserlicht gereinigd

Torenspits met windvaan terug Waterdicht 
loden dak voor 
klokkentorenDe drie meter lange smeedijzeren 

spits is eraf gehaald en door smid 
Martijn van den Berg uit Hille-

gom onder handen genomen. Hij hee� ‘m 
van enkele nieuwe krullen en een nieuwe 

waterkering voorzien. Terwijl de hijskraan 
wordt geïnstalleerd zet Martijn de met 
bladgoud beklede windvaan erop. Niet 
voordat de stang met vet is ingesmeerd, dit 
om de laklaag te beschermen en het draai-

Daar kon regenwater doorheen 
sijpelen waardoor veel van het 
hout eronder werd aangetast 

en moest worden vervangen. In totaal 
werd zo’n 500 kilo lood aangebracht. 
Eerst werden ter plekke mallen van 
glasvliesbehang gemaakt. Beneden 
knipte Gertjan de stukken lood uit 
waarna ze op de toren werden aange-
bracht. 

Nadat de gerestaureerde spits erop 
was gezet, rondde Gertjan de klus af. 
Dé manier is om het lood zo te buigen 
dat de randen overlappen en de spij-
kers onder de volgende loodslab val-
len. Zo kan de klokkentoren weer 
tachtig tot honderd jaar mee.

Op het reliëf van de barmhartigheid 
krijgen arme vrouwen een aal-
moes uit de hoorn des overvloeds. 

Een van de vrouwen draagt een zandloper, 
het symbool voor de vergankelijkheid van 
het leven. Op het reliëf van de liefde wijst 
de godin van de liefde naar de goede gever, 
de stichter van het ho�e IJsbrand Staats, 
die omringd is door engeltjes. De reliëfs 
van zandsteen zien er prachtig uit, ook 

en te vergemakkelijken. Vanaf het balkon 
van de �at er tegenover kijkt een bewoner 
nieuwsgierig toe hoe de spits omhoog 
wordt getakeld en teruggeplaatst. Louis 
Mathijsen, regent van het Vrouwe en An-
tonie Gasthuis: “Ik kan gelukkig weer zien 
hoe de wind waait en wat voor weer het 
wordt.”

omdat ze zijn schoongemaakt zonder 
overlast van stof, water en geluid. De don-
kere aanslag werd niet verwijderd met 
chemicaliën of schurend materieel, maar 
met versterkt licht. Dat heet laserreiniging. 

023tv.online �lmde zowel het loodwerk als 
het plaatsen van de torenspits. 

Op de 777ste verjaardag van Haarlem wordt het hoogste punt 
van de restauratie bereikt met het plaatsen van de torenspits. 

> Still uit restauratie�lm van 023tv.online

Op een koude zondagochtend in december geeft Lucas Boreel 
een rondleiding voor twee collega-regenten. Hoogtepunt is de 
beklimming van de steiger naar de twee reliëfs liefde en barm-
hartigheid, ontworpen door Frans Decker en gemaakt door de 
Haarlemse beeldhouwer Gerrit van Heerstal. 

Restauratie in Hofje van Staats

De vorige in 1936 aange-
brachte laag lood op de 
klokkentoren was volgens 
loodgieter Gertjan Kruis te 
dun. Schadelijker dan dat 
waren de zichtbare gespij-
kerde nagels.
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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 49 verschijnt mei 2023.
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meenemen!

Portretten van Oekraïense gezinnen aan waslijn

XXL-zonnebloemen 
in het Essenhofje

In de sfeervolle regentenkamer had 
Anke haar portret- en natuurfoto’s 
mooi uitgelicht. Ze hield het beschei-

den, qua formaat en inrichting omdat mo-
nument en tentoonstelling “elkaar niet 
mochten bijten.”

Oekraïense gezinnen
Tegenover het hoofdgebouw aan de andere 
kant van de tuin was vroeger de oorspronke-
lijke uit 1640 stammende ingang. De rest 
van het ho� e werd in 1892 afgebroken en 
herbouwd. Anke hoorde via haar vader, die 
doopsgezind predikant was, van de sinds 
mei 2022 in de pastorie van de Doops-
gezinde gemeente in Heemstede wonende 

Oekraïense vluchtelingen. Anke: 
“Ze konden daar tot 1 november 
blijven. De vriendinnen, die el-
kaar kennen van de middelbare 
school, zijn met hun kinderen 
verhuisd. Alona woont met haar 
zoon in een containerwoning. De 
andere families verblijven op een 
opvangboot in het Spaarne en in 
een opvanglocatie in Heemstede, 
de Princehof. 

Anke: “De portretten zijn de 

Tijdens de Kunstlijn 2022 was 
het dubbel genieten voor be-
zoekers van het Zuiderhofje. Ze 
konden zich laven aan historisch 
schoon én de portretten en 
natuurfoto’s van Anke van der 
Meer. Een lang doek met daarop 
portretten van acht uit drie 
gezinnen gevluchte Oekraïners 
hing op de wasplaats.

Aart van der Kuijl: “De twee 
zonnebloemen waren afgelo-
pen zomer zowat dagelijks het 

gespreksonderwerp. ‘Zo hoog en 
groot, ze putten de grond totaal uit’, be-
weerde een buurman. Een ander sprak 
dat weer tegen: ‘Welnee, ze gedijen ook 
heel goed op arme grond, hoor en heb-
ben dus weinig nodig’. De topzomer 

maakte mogelijk dat de groeiscore van 
de bloemen dagelijks verbeterde en 
kon worden bijgehouden. Kortom, 
geen middagborrel zonder.” Het was 
Jitske Huijser die de zaadjes in het 
vroege voorjaar plantte. “Ze komen uit 
een zakje van de Dekamarkt. Wonder-
baarlijk hé, dat zo’n klein zaadje tot zo-
iets moois kan groeien.”

Twee simpele zaadjes daar kun je een hoop lol van 
hebben en dan ook nog van twee verschillende soorten 
zonnebloemen. 

start van een serie die gaat over het dilemma van het 
opbouwen van een nieuw leven hier terwijl hun hart 
in hun geboorteland daar ligt. Vandaar ook mijn idee 
voor een doek waar je doorheen kunt kijken, alsof 
daarachter hun oude leven ligt.”

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
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 Waar is deze   
gevelsteen?

In een artikel in de Opregte Haar-
lemsche Courant in 1941 staat dat 
beeldhouwer Mari Andriessen een 

opdracht kreeg van de eigenaressen van 
een kruidenierszaak. Co(o)meny lijkt 
een verbastering van company, bedrijf. 
De journalist ziet een kruidenier die 
een ouderwetse dienstbode nog wat ex-
tra’s gee� . Het vervolg van het artikel is 
verrassend. Een brandsto� enhandelaar 
uit de Grote Houtstraat was zo onder de 
indruk van het stenen kleinood dat hij 
onmiddellijk naar de beeldhouwer 
stapte en ook een gevelsteen liet ont-
werpen. Daarop zijn drie kolensjou-
wers te zien die ervoor zorgen dat de 
schoorstenen op de achtergrond kun-
nen blijven roken. De schrijver sluit af 
met: we zijn ervan overtuigd dat ook 
elders in het land voorbeelden te vin-
den zijn van de gevelsteen als bedrijfs-
stempel. Vanwege de moeilijkheids-
graad een tip: ‘Schouw hoog’ in 
zuidwestelijke richting. In het Verwey 
Museum Haarlem is de tentoonstelling 
‘Dicht bij Mari Andriessen’ nog tot 20 
maart te zien. 

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

Bierbrouwerij De Drie Klaveren uit 
nummer 47 was gevestigd aan Spaarne 
89. De winnaar is Sipko Plat uit Hille-
gom. Gefeliciteerd.
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