
1

In groene oases

Blijf van de muren af, maai het gras 
slechts twee keer per jaar en geef 
zo biodiversiteit een kans. Dat 

zijn de tips van plantenkenner Niko Bui-
ten. Plantjes die op muren groeien zoals 
bekertjesmos en mannetjesvaren maken 
muren niet kapot, dat doen de bomen 
die er dichtbij staan! Niko bezocht sa-
men met Haarlems Dagbladjournalist 
Hein Flach vier ho� es, op zoek naar bij-
zondere planten. Afgestudeerd bioloog 

Hein maakte een zeer lezenwaardig ver-
slag, te vinden in deze krant. Zo tekende 
hij op dat Niko helemaal rustig werd van 
de ‘wilde’ tuin in het Brouwersho� e. Die 
voelde een stuk � jner aan dan een keurig 
gemaaide en aangeharkte. Alleen de 
namen van de plantjes doen je hart 
al sneller kloppen. Wat te denken van 
lievevrouwebedstro en slaapkamergeluk. 
Namen die blij maken en inspireren, 
toch? Wi� em Brand 
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Stichting de Hofjeskrant 
heeft een nieuwe secretaris: 
Michaëla Bijlsma. Met haar is 
een aanjager van veel moois 
in woord en beeld in de stad 
binnengehaald.

> 

Woensdag 23 maart vloog er geen giga-mug of -libelle boven de 
tuin en de daken van het Hofje van Staats, maar een drone.

Secretaris Michaëla Bijlsma

In januari stuurt de 64-jarige Anjo van Trigt-De Cocq van Delwijnen een berichtje naar de 
Haarlemse Hofjeskrant. Zij reageert op een artikel uit het vorige nummer: de reportage over 
het Hofje van Noblet in het tv-programma BinnesteBuiten. 

Restauratie Burgy gestart in Noblet en Staats

Bloemen voor koningin Juliana 

Vaak doet ze dat samen met Eric J. 
Coolen met wie ze Nieuwe Gracht 
Producties vormt. Michaëla doet 

vooral zingend van zich spreken. Zo be-
zong zij Trijntje Amen, de stichtster van 
ho� e In den Groenen Tuin waar ze nu vijf 
jaar woont. Ook zette zij regent Jan Wil-
lemink van hetzelfde ho� e na zijn ko-
ninklijke onderscheiding zingend in het 
zonnetje. En op het 10-jarig feestje van de 
Haarlemse Ho� eskrant bracht Michaëla 
als lid van trio Bijlsma²Hooglugt zingend 
een ode aan alle 23 Haarlemse ho� es. 

Eind 2021 trad zij toe tot het bestuur van 
stichting de Ho� eskrant. Een aanwinst.

Dat was niet om de toeristen te tel-
len of de hofdames in de gaten te 
houden, maar was een soort o�  -

ciële start van het groot onderhoud van 
restauratie-aannemer Burgy uit Leiden.

Drone brengt bestrating in beeld
Op 21 maart zijn drie werknemers van 
Burgy begonnen met het maken van gede-
tailleerde opnames. De door de aannemer 
ingehuurde fotograaf Arjen Veldt bracht 

met een drone de patronen van de bestra-
ting in beeld om die na de werkzaamheden 
in de originele staat terug te kunnen bren-
gen. De bestrating zal waar nodig worden 
weggehaald om overbodige rioolbuizen te 
verwijderen. Erna vloog de drone over het 
dak om de stand van zaken van met name 
de dakgoten en schoorstenen in kaart te 
brengen. Op de begane grond maakte 
Veldt ook opnames van de geveltuintjes 
om zo na de restauratie de potjes en plant-

Anjo schrij� : “Mijn ouders, broer 
Hans en ik woonden in het voor-
huis van het Ho� e van Noblet aan 

de Nieuwe Gracht. In 1972 bezocht konin-
gin Juliana ons ho� e. Ik mocht haar na-
mens de hofdames bloemen aanbieden. 
Over deze feestelijke dag hing voor ons 
een schaduw, omdat een week eerder mijn 
oudste broer was verongelukt. Vijf jaar 
later ben ik vanuit het ho� e getrouwd.” 

De redactie gaat op zoek naar foto’s van 
dit koninklijk bezoek in de beeldbank van 
het Noord-Hollands Archief. We vinden 
de foto die Cees de Boer maakte en die op 
30 juni 1972 in Haarlems Dagblad stond. 
Anjo: “Links in de deuropening staat juf-
frouw Van Dam. Daarnaast staat mijn 
oma, mevrouw Wol� gram, die toen in het 
ho� e van Staats woonde. Zij was er komen 
wonen op voorspraak van mijn ouders.” 

Verderop in de Ho� eskrant staan we wat 
uitgebreider stil bij het bezoek van de ko-
ningin, het leven in het ho� e en de he� ige 
periode die het gezin destijds meemaakte. 

jes van de hofdames op exact dezelfde 
plaats terug te zetten. 

Langdurig groot onderhoud 
Bouwregent Lucas Boreel, op 23 maart 
aanwezig bij de opnames: “In de jaren 90 
van de vorige eeuw was er in beide ho� es 
voor het laatst groot onderhoud. Een pla-
quette op Staats en een gedicht op de zon-
newijzer in Noblet herinneren daaraan. 

> De vrouw rechtsachter de koningin is Anjo’s moeder, Christina de Cocq van Delwijnen-Oosterling. 
Zij was opzichteres in het ho� e van Noblet van 1971 tot 1986. Rechts burgemeester Leonard de Gou.
Foto Noord-Hollands Archief, Cees de Boer

> Bekertjesmos in Luthers ho� e 
(foto: Hein Flach)

Het is � jn dat alles zo gedetailleerd moge-
lijk wordt vastgelegd. De werkzaamheden 
in beide ho� es zullen één tot anderhalf jaar 
in beslag nemen.”

> Dronefoto: Arjen Veldt

> Illustratie Eric J. Coolen: In de re� ectie van 
het raam Michaëla Bijlsma met op de achter-
grond de tuin van Ho� e in den Groenen Tuin.

GRATIS
meenemen!
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Over het koninklijk bezoek lag de schaduw van de dood
Anjo, terugkijkend: “Heb ik wel het juiste gezegd?”

Anjo: “Mijn ouders waren bij oma, 
ik kwam net terug van het oppas-
sen bij de buren. Mijn jongste 

broer Hans was op een schoolfeest. De tele-
foon ging. Ik nam op en kreeg het bericht 
dat mijn oudste broer Leo met de auto was 
verongelukt. Hij was 24 jaar, getrouwd en 
had twee kleine kinderen. Zijn schoonzus-
je Marjo (16) die ook in de auto zat, was 
zwaargewond. Dat aan je ouders te moeten 
vertellen valt niet mee, zeker als je 15 jaar 
bent. Heb ik dat wel goed gedaan, dacht ik.”

Opzichtersechtpaar
Het gezin woont net een jaar in Haarlem. 
Anjo: “Mijn vader was afgekeurd, mijn 
moeder werkte als verkoopster. In Alk-
maar, waar ik geboren en getogen was, had 
ze bij V&D gewerkt. Via een neef die in 
Haarlem woonde, hoorden mijn ouders 
dat het Ho� e van Noblet een opzich-

tersechtpaar zocht. Mijn vader deed de 
tuin en kleine klusjes bij bewoonsters, 
mijn moeder verzorgde de vergaderin-
gen. Het huis had beneden een keuken 
en woonkamer en boven twee slaapka-
mers. In de ene sliepen mijn ouders, in 
de andere sliep ik. Hans sliep in de kel-
der. Achter het poortje was een tuintje 
waar mijn vader kippen en duiven hield. 
Die waren meeverhuisd. Mijn vader liet 
de duiven niet vliegen, dat gaf overlast 
aan de buren.” 

Vriendinnetje
“In het ho� e woonden veel oude dames, 
ze waren alleenstaand, niet getrouwd ge-
weest. Mevrouw Van Dam was de jong-
ste, zij liep tegen de vij� ig. Ik ging wel 

> Op de dag dat Anjo koningin Juliana bloemen overhandigde overleed haar vriendin Marjo; ze hoorde dat vlak na dit fotomoment.
Foto Noord-Hollands Archief, Cees de Boer

> Trouwfoto’s in de regentenkamer van het Ho� e van Noblet

eens bij haar op de thee. Op een keer kreeg ik 
opmaakspullen van haar. Zij staat op die foto 
uit de krant vooraan naast mijn oma.”
“Op 29 juni mocht ik bloemen aan de konin-
gin overhandigen. Ik was best nerveus, maar 
het ging vlotjes. Toen kwam de volgende 
klap. De koningin wilde net het ho� e verla-
ten, ik stond nog in de hal, toen weer de tele-
foon ging en ik te horen kreeg dat Marjo aan 
haar verwondingen was overleden. Marjo, 
mijn vriendinnetje, was een jaar ouder dan 
ik. En weer mocht ik het aan mijn ouders 
vertellen.”

Baan en kamer
Twee jaar later zegt Anjo te-
gen haar ouders dat zij terug 
naar Alkmaar gaat. “Ik had 
het allemaal geregeld: een 
baantje in de terminale zorg 
en een kamer. Ik zei: volgen-
de week vertrek ik. De hof-
dames vonden het maar 
niks. Gaat jullie dochter nu 
al de deur uit? Kun je haar 
niet tegenhouden, zeiden ze 
tegen mijn vader. Hij rea-
geerde: zij valt niet tegen te 
houden. Ze hee�  een baan 
en een kamer. Ze moet haar 
eigen leven opbouwen. Ik 
ben teruggekomen toen ik 
negentien was.”

Bruiloft
In Haarlem leerde Anjo Joop 
kennen. “Hij legde buiten tv-
kabels, voor het huis waar ik 

thuiszorg deed. Ik ben hem een kop ko�  e 
gaan brengen. Een week later stond hij bij 
ons op de stoep. We hebben nog een half 
jaar in het ho� e gewoond, in een huisje in 
de poort. In 1977 zijn we vanuit het ho� e 
getrouwd. In de regentenkamer hebben we 
foto’s laten maken. Niet lang erna zijn we 
naar Gelderland verhuisd, naar het dorp 
waar Joop vandaan kwam. Eind jaren tach-
tig kwamen mijn ouders in de buurt wo-
nen, vlakbij ons en de kleinkinderen. Nota 
bene in het dorpje Delwijnen!” 

In de beeldbank telt de collectie De Boer maar 
liefst 1.980.304 beelden. Het overgrote deel zijn 
negatieven. Van het bezoek van koningin Juliana 

zijn zestien negatieven te vinden. Daaronder drie 
met Anjo, waaronder ook de daadwerkelijke over-
handiging. Anjo, al bijna 45 jaar woonachtig in 
Nederhemert (Gelderland), vertelt die van haar in de 
deuropening in bezit te hebben. 

(Foto: Noord-Hollands Archief, Cees de Boer).

De reportage van Cees de Boer

krantHofjes

Op donderdag 29 juni 1972 
bezoekt koningin Juliana het 
Hofje van Noblet. De moeder 
van de toen 15-jarige Anjo van 
Trigt-De Cocq van Delwijnen 
is er dan opzichteres en haar 
vader tuinman. Het gezin 
woont in het voorhuis. Het is 
een bijzondere dag voor het 
gezin, maar er ligt een hele 
donkere schaduw over. Een 
week ervoor heeft zich een 
drama afgespeeld. 
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voorzitter Stichting Haarlemse Ho� es en 
bestuurder/regent van het Luthers Ho� e

Hoewel de coronaepidemie nog niet 
helemaal voorbij is zijn de corona-
maatregelen inmiddels gelukkig 

wel achter de rug. Dat betekent voor de 
Haarlemse ho� es dat het eindelijk weer mo-
gelijk is om fysiek contact met elkaar te 
hebben, bijeen te komen, te vergaderen en 
bewonersactiviteiten te organiseren. Veel 
ho� es zijn inmiddels ook al weer (beperkt) 
opengesteld voor bezoekers en toeristen. 
Dat levert hier en daar ook al weer de eerste 
klachten op van ho� esbewoners, die last 
ondervinden van lawaaiige of (te) brutale 
bezoekers.

Onlangs werd ik als gemeentearchivaris 
van Haarlem gevraagd of er in Haarlem ook 
ho� es zijn die zijn opgericht voor een speci-
� eke beroepsgroep of ambacht. Wij kennen 
natuurlijk allemaal de ho� es die zijn opge-
richt door rijke en vermogende Haarlem-
mers om onderdak te bieden aan arme en 
behoe� ige, alleenstaande vrouwen, veelal 
van een bepaalde lee� ijd. Wij hebben het 
dan bijvoorbeeld over het Ho� e van Staats, 
het Ho� e van Noblet en het Frans Loenen-
ho� e. 

Daarnaast kennen wij de ho� es die zijn ver-
bonden aan een kerk of geloofsgemeen-
schap, zoals het Remonstrants Ho� e en het 
Luthers Ho� e. En dan hebben wij ook nog 
de ho� es die wel (oorspronkelijk) zijn ver-
bonden aan een kerk, maar wat niet in de 
naamgeving van het ho� e tot uiting komt. 
Voorbeelden daarvan zijn het Zuiderho� e 
en het Bruiningsho� e verbonden aan de 
Doopsgezinde Gemeente; de ho� es van 
Codde en Van Beresteyn en In den Groe-
nen Tuyn gerelateerd aan de Katholieke 
Kerk en het Vrouwe- en Anthonie Gasthuis, 
verbonden aan de Hervormde Gemeente 
(PKN).

Maar kennen wij in Haarlem ook ho� es 
die verbonden zijn aan een beroepsgroep of 
ambacht? Jazeker, want wat te denken van 
het Brouwersho� e aan de Tuchthuisstraat, 
ooit in 1457 opgericht door een brouwers-
familie om onderdak te bieden aan armlas-
tige ongehuwde vrouwen, die als ‘dienst-
maagd’ voor de Haarlemse bouwerijen 
hadden gewerkt. En om het verhaal hele-
maal compleet te maken kunnen wij ook 
nog verwijzen naar het inmiddels verdwe-
nen Comansho� e in de Witte Herenstraat, 
ooit bedoeld voor de huisvesting van arme 
gildebroeders van het Comans- of Sint Ni-
colaasgilde, veelal kleine handelaren en 
kooplieden.          

Ik wens u allen, bewoners, regenten, be-
stuurders en andere betrokkenen bij onze 
Haarlemse ho� es een � jne, rustige en zon-
nige zomer toe.

Van oorsprong

Lieuwe Z� dsma, 

> Op de dag dat Anjo koningin Juliana bloemen overhandigde overleed haar vriendin Marjo; ze hoorde dat vlak na dit fotomoment.
Foto Noord-Hollands Archief, Cees de Boer

Eindelijk heeft de 
grootste 20ste-
eeuwse Haarlemse 
tekstschrijver zijn 
beeld en wel in 

het Johannes Enschedé Hof. 
Zaterdag 16 april onthulde 
Boudewijn de Groot, Haarlems 
succesvolste liedjeszanger, de 
‘kop’ die Jolanda Prinsen van 
Lennaert Nijgh maakte.

Jolanda maakte het tien jaar terug ter ere 
van het Lennaert Nijgh-festival. Nijgh 
was een vrije geest en had een � jne neus 

voor ‘verhalen van de straat’, in een stad 
waar toch zo weinig gebeurt. Naast columns 
voor het plaatselijk dagblad en toneeltek-
sten schreef hij de mooiste liedjes.

Mijmeren
Gek eigenlijk dat geen van die teksten kun-
stenaar Marinus Boezem inspireerde. Zijn
beeld A-Z op de Oude Groenmarkt dat 
Nijgh in 2005 postuum kreeg, is eervol maar 
nogal bedacht. Jammer ook dat de tekstre-
gels steeds slechter leesbaar worden. Josee 
Koning, zangeres en Nijgh’s derde vrouw: 
“Een tekstdichter die de literatuur in de 
popmuziek hee�  gebracht verdient echter 
een herkenbaar beeld. En nu is hier gelukkig 
de sculptuur die Jolanda hee�  gemaakt, met 
gevoel. ik zal hier vaak komen zitten om te 
mijmeren en de neus te bewonderen.”

Cadeaupapier
Oud-stadsdichter Sylvia Hubers eerde op 
poëtische wijze de verbeeldingskracht van 
Nijgh. Dat deed ook Jan Willem Reitsma in 
de muzikale ode ‘Bewaar me’. Dit couplet ty-
peert Nijgh mooi: ‘Ik spring door de straten 
en ik stap over daken, ik ben een Lange 
Wapper die de ochtend hee�  geërfd. Met 
veel couleur locale geef ik smaak aan mijn 
verhalen, die ik met met mijn mooie woor-
den in cadeaupapier verberg’. 

De aristocratische neus van Lennaert Nijgh

> Boudewijn de Groot onthult het beeld van Nijgh in het Johannes Enschedé Hof.

Beeldentuin
In 2019 kwam het idee bij een spontaan ge-
vormd ‘Kunstcomité’ van ho� ewoners op 
om in de binnentuin van de Johannes En-
schedé Hof afwisselend en tijdelijk werk 
van Haarlemse kunstenaars te exposeren. 
Liedeke Veninga was de eerst uitverkorene. 

Haar ijzeren Drie-Eenheid siert de tuin nog 
steeds. Nu samen met Lennaert met zijn 
aristocratische neus en zijn kat Meneer. 

“Ik ga hem zeker nog wel eens over de 
neus wrijven,” zei Boudewijn de Groot bij 
het verlaten van café Het Wapen van Bake-
nes, waar na a� oop het glas werd geheven. 

De driejarige Maar-
tje � öne ver-
stopte samen 

met vader Christof op 
Paaszaterdag eitjes in 
het Ho� e van Bakenes. 
Opa Job, regent van het 
ho� e: “De vraag was of 
ze er meer zou opeten 
dan verstoppen!” Het 
concept 'verstoppen' bleek 
sowieso lastig. De meeste ei-

tjes lagen ponti� caal in beeld. 
Gewoon op het pad, op een 
stoel of richel. Je moet het 
de bewoonsters ook niet te 
moeilijk maken, moet 
Maartje gedacht hebben! 
Ook het begrip zwaarte-
kracht was nog niet echt 

ingedaald. Toen Maartje 
een eitje bovenop een struik 

legde zei vader Christof: “Die 
vinden we nooit meer terug.” 

Vrouwe- en Anthonie Gasthuis (foto Jos Fielmich)

Jongste Paashaas



Met Niko gaan we op zoek naar 
bijzondere wilde planten in de 
Haarlemse ho� es. Ho� es heb-

ben bijna allemaal hun eigen microklimaat 
- het een stenig en droog, het ander voch-

tig en donker - en dus herbergen ze zeld-
zame soorten zoals muurvarens. Uw gast-
verslaggever hee�  ook een boek 
meegenomen: ’Stadsplanten’ van Ton 
Denters, waarin vooral mooie foto’s staan. 
Zo trekken we ten strijde.

Bruiningshofje
Gelegen aan de Botermarkt vlak achter café 
De Roemer. Een klein ho� e, gesticht in 

1610, herbouwd in 1936. Niko is al een 
kwart eeuw natuurgids bij het Heemsteedse 
Huis te Manpad. “Daar groeien veel stin-
zenplanten, karakteristiek voor buitenplaat-
sen.” Hij wijst: “Zoals deze, best wel bijzon-
der in de stad: de kievitsbloem.” Een 
gespikkeld bloempje ter grootte van een 
kievitsei. Aan Niko’s kennersoog ontgaat 
niets. Hij ontwaart sneeuwklokjes, het kan-
delaartje, maagdenpalm en robertskruid. 
De laatste is een telg uit de familie van de 

geranium en komt veel voor in stadse tui-
nen. Het ho� e wordt goed onderhouden, 
constateert de bioloog tot zijn spijt. Juist in 
wat ‘wildere’ tuinen zie je echt interessante 
wilde planten. En dat is goed. “Hoe meer 
diversiteit (verschil in soorten), hoe meer 
zaad en insecten, en dus hoe meer vogels.” 
Niko vindt tussen de klinkers klaverzuring, 
een roodbruin plantje dat aan klavertjevier 
doet denken. “In de stad vind je tegenwoor-
dig veel planten terug die je ook aantre�  in 
de bergen, zoals muurplanten,” weet hij. 
Maar hier tre�  Niko geen muurbegroeiing 
aan. “Ze maken de muren schoon.” Hij ver-
moedt dat bewoners bleekwater gebruiken. 
“Als je bijzondere planten wilt hebben, 
moet je geen muren schoonmaken.”

Brouwershofje
Gelegen aan de Tuchthuisstraat, gesticht in 
1472. De tuin van het ho� e oogt verwil-
derd en wordt beschaduwd door prachtige 
bomen. Niko herademt. “Ik krijg hier een 
veel beter gevoel dan in het Bruiningshof-
je. Daar voelde ik een beetje stress. Hier 
word ik rustig van. Veel natuurlijker, goed 
voor je gezondheid, ook voor de bewo-

ners.” Hij somt op: speenkruid (een typi-
sche voorjaarsbloeier van de vochtige 
grond, gele bloemen), klimop-ereprijs, 
look-zonder-look, vergeet-mij-nietje, � ui-
tekruid, winterakoniet, citroenmelisse 
(voor in de thee) en een � ink tapijt wilde 
aardbei, ook wel vijfvingerkruid genoemd. 
“Dat komt oorspronkelijk niet uit Neder-
land en hee�  geen natuurlijke vijanden, 
dus die kan � ink woekeren.” Verder groei-
en er veel sneeuwklokjes. Die komen ook 
veel voor op buitenplaatsen als Manpad en 
Elswout, weet Niko. “Daar ziet het soms 
helemaal wit van de sneeuwklokjes. Je zou 
er een handel in kunnen beginnen. Eén 
bolletje wordt vanzelf tien bolletjes.” Er 
staan ook veel paardenbloemen. Daar be-

staan honderden ondersoortensoorten 
van, die allemaal een andere wijze van 
voortplanting hebben. Niko vertelt dat er 
in de ho� es ook veel planten zijn te vinden 
die van oorsprong in het Middellandse 
Zeegebied voorkomen. Ho� es trekken na-
melijk veel toeristen; zij voeren onbewust 
exotische zaden mee die zich aan hun kle-
ding hebben gehecht en hier ontkiemen. 
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> Kijk, de stinkende gouwe!

> Bij de rand groeit de wilde aardbei.

> Hein fotografeert de kievitbloem in het Bruiningsho� e

Sprookje

Waar vogelaars altijd hun onafscheidelijke verrekijker om de nek hebben hangen, heeft de Haarlemse 
botanicus Niko Buiten zijn eigen attribuut meegenomen: de laatste editie van Heukels Flora. 

”Het boek waarmee ik alle planten determineer.”

Mannetjesvaren, lievevrouwenbedstro en slaapkamergeluk:
de bijzondere planten in vier Haarlemse hofjes

In onze hoftuin bevindt zich aan de rand van 
de vijver een heerlijk kabbelend fonteintje in 
de vorm van een kikker. Toen ik hier kwam 
wonen droeg hij een gouden kroontje, ooit 
aangebracht na een jolige hofb orrel.

Na de winterstop verscheen onze 
kikkerprins zonder kroon. Zijn 
waardigheid was hiermee ver-

dwenen. Geen onbekend fenomeen on-
der prinsen tegenwoordig.

Ik ben sindsdien op zoek ge-
gaan naar een nieuw kroon-
tje, want ik gunde deze prins 
zijn sprookjesachtige aura. 
Wie weet wordt hij nog eens 
gekust door een wanhopige 
toerist. Zelf hebben wij, de be-
woonsters, geen interesse. Er zijn genoeg 
kikkers gekust in het verleden.

De toeristen krijgen nu geen kans, ten-
zij men een verboden limbodans uitvoert 
onder de afzettingskoorden van het hof 
door. Zij bewonderen en fotograferen de 

In onze hoftuin bevindt zich aan de rand van 

hofvijver gretig op afstand, onder en-
thousiaste kreten als ‘wat een idyllische 
oase!’ of   ‘wat een verborgen paradijs!’ 
Hier zijn we het natuurlijk roerend mee 

eens. Ondertussen spuwt onze 
prins moedig voort en droomt 

verlost te worden van zijn 
betovering. Wij laten hem 
in de waan en vertellen hem 
niet wat de prinses in het 

oorspronkelijke sprookje van 
de gebroeders Grimm met hem 

deed, hij zou spontaan zijn nieuwe 
kroontje afwerpen. En we laten de Gou-
den bal over aan Messi, zodat er niets de 
vijver in rolt.

Herma - Ho� e van Bakenes



Het is hier wel een beetje een rommel-
tje, stelt hoofdredacteur Willem Brand 
van de Haarlemse Ho� eskrant nuchter. 
Hij ziet namelijk ook kattendrollen onder 
de bomen, een neergekwakte � ets die hij 
voor de grap ’spaakplant’ noemt, en een 
verdwaalde gele tennisbal. 

Lievevrouwenbedstro
Bewoonster Anita komt haar huis uit. 
Ook zij vindt de bijzondere � ora razend 
interessant. En dan die namen! Neem 
stinkende gouwe. Niko: “Als je het kapot 
maakt, komt er geel sap uit. Het is genees-
krachtig.” De tuin wordt onderhouden 
door Spaarnelanden, meldt Anita. “Maar 
die hebben er helemaal geen verstand 
van.” “Dat is juist goed,” oordeelt Niko. 
Anita hee�  onder de boom haar eigen 
composthoop gemaakt. “Want er moet 
niets uit de tuin weg, zeg ik altijd. Ik schep 
het geregeld om en daar vul ik mijn plan-
tenpotten mee.” Er groeien ook veel zaai-
lingen (jonge boompjes) van de esdoorn. 
Niko adviseert die te verwijderen, anders is 
de tuin van het Brouwersho� e over tien 
jaar verworden tot bos. En dat moeten we 
niet willen. Niko tre�  nog een bijzonder-
heid aan: lievevrouwenbedstro. Die naam 
past natuurlijk perfect bij een ho� e! 

Hofje van Loo
Barrevoetestraat, gesticht in 1489. Het 
ho� e kenmerkt zich door een netjes ge-
maaid gazon en twee enorme lindebomen. 
Overal bloeien madelie� es, ook tussen de 
tegels van het pad. Het gazon zit vol ver-
stikkend mos, gevolg van het vele maaien. 
Niko hee�  daar een oplossing voor: “Maai 
in stroken. Lang-kort. Goed voor de bio-
diversiteit, en je voorkomt mosgroei.” Be-
woonster Jacomine, die ons ko�  e aan-
biedt, hee�  zelf het welig tierende 

speenkruid geplant, meegenomen uit het 
bos. Zij woont hier vanaf 1990. “Onze tuin 
is echt opgeknapt de laatste jaren.” Niko 
beoordeelt het anders. “Erg aangeharkt.” 
Hij vindt in de hoek nog kleine veldkers en 
klein kruiskruid, onopvallende plantjes, en 
een zaailing van een vlier die in de holte 
van de lindeboom probeert te overleven.

Luthers Hofje
Gelegen in de Witte Herenstraat, gesticht 
in 1615. Hier doet Niko een zeer bijzonde-
re ontdekking op plantengebied. Onder 
een lekkende regenpijp vindt hij varen-
helmbloem. “De tweede vondst ooit in 
Haarlem,” meldt hij verheugd. Hier groeit 
tegen de muur het kruipklokje, lila van 

kleur, een feest. Het plantje bloeide al in ja-
nuari; het was de aanleiding tot dit verhaal. 
Niko ontdekt op een stenen muurtje de 
muurvaren. Eén minuscuul exemplaar. 
Nog een bijzonderheid: slaapkamergeluk. 
“Een echte stadsplant.” Ook slaapkamerge-
luk komt uit het Middellandse Zeegebied. 
Soms kan een steeg helemaal bedekt zijn 
met een tapijt van dit kruipertje. Hoe klein 
ook: “Het behoort tot de familie van de 
brandnetels en bewoont vochtige stenige 
binnenplaatsen zoals oude binnensteden 
en ho� es,” citeert hij uit zijn plantenbijbel. 
Dé ho� esplant hebben we dus gevonden! 
Er groeien ook korstmossen op de oude 
muren, zoals bekertjesmos. Nog een ont-
dekking: een varen waar Niko over twijfelt. 

“Of mannetjesvaren, of zwartsteel. Zwart-
steel zou heel bijzonder zijn. Die groeit 
langs de grachten. Haarlem was enige tijd 
geleden nog dé zwartsteelstad van Neder-
land. Helaas zijn door slordig beleid de 
zwartstelen nagenoeg verdwenen.”

Gelukkig bewaren de 23 Haarlemse ho� es 
nog wel een schat aan bijzondere stads-
planten.

Hein Flach
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> Niko ontdekt de mannetjesvaren (rechts!) in het Ho� e van Loo

> Varenhelmbloem

> Zaaling van een vlier

> Slaapkamergeluk

> Mannetjesvaren
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Wietske: “Waarom ik het zo 
noem? Ik heb me omringd met 
allerlei spullen die iets vertellen 

over mijn persoonlijke geschiedenis. Zo 
hangt er een schilderijtje van de oma naar 
wie ik ben vernoemd. En ook een tekening 
van een reis die mijn vader, jongste broer 
en ik hebben gemaakt door Indonesië, het 
land waar vader is geboren. De stof van de 
lamp is van een tante die mijn ouders bij 
elkaar hee� gebracht.”

Schimmelvrij
Na een scheiding kwam ze in 2011 op straat 
te staan en woonde ze vijf jaar aan het Ke-
naupark in een huis ‘voor vrouwen door 
vrouwen’. Al snel werd zij er vertegenwoor-
diger van de groep, waarin zij als 50-plus-
ser veruit de oudste was. Na drie jaar was 
zij het regelen en de feestweekeinden zat. 
Poging twee om in Ho�e van Loo te gera-

ken lukte. “Voordat ik erin trok is mijn 
huisje helemaal opgeknapt. Er was een joe-
kel van een lekkage, de douche lekte in de 
keuken en daardoor zat er schimmel in het 
hout. Ik kwam in een schimmelvrij huisje 
en ben hier gelukkig.”

Tachtigjarige Oorlog
Wietske zit op een bank van 1,60 m die net 
past in het nisje van 1,67 m. “In het archief 
bestaat dit huisje al in 1479, o�cieel is dit 
ho�e uit 1489, één van de oudste ho�es van 
Haarlem. Bijzonder dat dit huis er de hele 
Tachtigjarige Oorlog hee� gestaan.” Ze tikt 
op de muur links. “Deze muur was de muur 
naar de schuur. In 1984 bij de grote renova-
tie is een deel van de schuur bij dit huisje 
getrokken. Dat is nu mijn keuken. Best 
ruim zoals je ziet. Alleen hee� de aanne-
mer niet goed nagedacht over de plek van 
het toilet. Die loopt evenwijdig aan de bui-
tenmuur en is vrij lang. Dat is de reden dat 
ik geen eettafel kan plaatsen.’ 

Armlastigen
Als we buiten een foto bij de pomp maken, 
wijst zij op het huis dat er imposant uitziet, 

maar enigszins uit de toon valt bij de rest 
van de huisjes. “Het huis is het kleinst om-
dat het anderhalve meter minder diep is. 
Het was oorspronkelijk bedoeld als regen-
tenhuis, maar hee� nooit die functie ge-
had. In de 16de eeuw woonde er een echt-
paar. Weet je dat het ho�e gebouwd is voor 
armlastigen? Dat werkte niet voor de man-
nen. Zij zopen hun preuve (gi�) van 5 cent 
in de eerste week op. Ergens rond 1520 
kwamen er oudemannenhuizen en werden 
de ho�es alleen voor vrouwen.” Ze wijst 
naar de kast waarachter de trap naar boven 
zit. “Tot 1984 zaten er simpele gaten in het 
plafond en gingen de bewoonsters met een 
laddertje naar boven.”

Wasrek
Naar buiten kijkend wijst Wietske op de 
dakkapelletjes op de eerste verdieping. De 
onderkant loopt parallel met de vloer. 

Ja, de ingang is niet voor lange mensen, de woonkamer 
bescheiden en de slaapkamer evenzo. Op zolder kun je alleen 
in het midden op vier vierkante meter rechtop staan. Maar 
Wietske van Ommen (56) voelt zich op haar plek in het Hofje 
van Loo. In wat zij het ‘huisje van sentiment’ noemt.

Hofje van Loo was bestemd voor armlastigen
               Wietske van Ommen in haar ‘huisje van sentiment’

“Binnen, op zolder, zijn het kleine nisjes. Je 
kunt er niet staan, maar moet kruipen. 
Voor het raam staat mijn wasrek. Voordeel 
is wel dat het licht makkelijk naar binnen-
valt.” Binnen twee jaar was Wietske bewo-
nersvertegenwoordiger bij het bestuur en 
het bedrijf dat het beheer deed, Boonstra 
Heijmeijer. “Dit contact stopte helaas toen 
het bestuurslid met wie ik jaarlijks twee tot 
driemaal de zaken besprak, met pensioen 
ging. Jaap was een geschikte kerel. Als er 
iets meer aan de hand was dan praktische 
klussen, regelden we een vergadering.”

Algemeen nut
Het bestuur hee� na zijn vertrek het be-
heer overgedaan aan een Amsterdamse in-
stelling. Wietske verbaast zich over de pas-

siviteit van zowel het bestuur als de nieuwe 
beheersmaatschappij. “Je wilt in een ge-
meenschap met vrouwen met een rugzakje 
juist bestuurders en beheerders die per-
soonlijk betrokken zijn. Je zou denken dat 
ze blij zijn met iemand die ze kunnen in-
schakelen voor algemeen nut. Dat scheelt 
ze veel regelwerk en administratieve kos-
ten.”

Kruidentuin
Hoewel er een tuinman is, zijn het de be-
woonsters die het gras maaien. “Elke 
maand is iemand anders verantwoordelijk. 
Of een bewoonster het zelf doet of een ken-
nis, is om het even. Het lijkt te werken. Het 
kruidentuintje houden we ook zelf bij.” Vo-
rig jaar zomer hee� de oude iep het loodje 
gelegd. Het verwijderen ervan is door 
Wietske vastgelegd. Op een oude prent van 
Anton Pieck is de iep nog te zien. Wietske 
besluit met een positieve noot. “De pomp 
doet het sinds jaren weer. Een vriend van 
een bewoonster hee� ‘m aan de praat ge-
kregen.”> Anton Pieck tekende het Ho�e van Loo tweemaal, beide keren in kleur. De meest nostalgische 

tekening is te zien in editie 32, terug te vinden op www.haarlemse-ho �skrant.nl

> Wietske voelt zich gelukkig in haar huisje

> De zeker zestig jaar oude iep is in de zomer 
van 2021 verwijderd.

> Wietske eind maart in de tuin: “Zie jij het mos op de pomp? Er zat veel meer. Vogels pikken het eraf.”
>

> Op het bord in de schuur is te 
lezen welk huisje welke maand 

verantwoordelijk is voor het 
maaien van het gras.
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Kom binnen op Beeckestijn: één van de laatste grote 18e-eeuwse buitens aan de 
rand van de Kennemerduinen, dat in zijn geheel bewaard is gebleven. Eeuwenlang 
diende het als zomerverblijf voor Amsterdamse regenten. Er werden gasten 
ontvangen, gedineerd, toneelvoorstellingen gehouden en spelletjes gedaan. 
Vanwege de unieke setting van het huis met de mooie tuinen en het park, 
ademt Beeckestijn nog steeds de sfeer van toen.

Vanaf 2022 heet de Koorbiënnale... The Big Sing. Er is dan wel 
een nieuwe naam en een nieuw jasje voor het festival, maar 
de kwaliteit, het avontuurlijke en vooral de variëteit van het 
programma staan als een paal boven water. En wat ook blijft 
zijn de befaamde en geliefde Hofjesconcerten!

Beeckestijn is ontstaan uit een 17de-eeuw-
se hofstede, die mogelijk zelfs teruggaat 
tot de late middeleeuwen. Het landhuis 
kwam in bezit van de familie Beeckestijn. 
Na vele verbouwingen is de eenvoudige 
‘hofstede’ omgevormd tot de huidige grote 
buitenplaats, met haar fraaie tuinen en 
park. 

Parel van ongekende allure
De transformatie van Beeckestijn vond 
plaats in opdracht van Amsterdamse re-
gentenfamilies Corver, Trip en Boreel die 
achtereenvolgens eigenaar waren van het 

landgoed. Kosten noch moeite werden ge-
spaard. Het huidige hoofdhuis uit 1717, 
dat aan een prachtig voorplein ligt, is mo-
gelijk ontworpen door Ignatius van Logte-
ren, destijds een veelgevraagd decoratieve 
kunstenaar. Voorname vaklieden uit Am-
sterdam gaven het huis een fraaie Lode-
wijk-XIV pronkgevel, met geblokte pilas-
ters en een gevelbekroning met wijzerplaat. 
De wapenschilden van de opdrachtgevers 
pronken in het midden van de voorgevel. 
Typisch is de symmetrische opzet van het 
huis, midden op de centrale zichtas in het 
landschap. 

Een begrip bij bezoekers en favoriet 
bij de vele koren/ensembles in 
Haarlem en ver daarbuiten. De dag 

waarop vocale amateurkoren/-ensembles 

zich laten horen in de Haarlemse ho� es. 
Deze prachtige, groene monumenten in 
het centrum van Haarlem creëren door 
hun rustieke ambiance een unieke sfeer 

bloemenwaaier en de imposante beelden. 
Neem plaats bij de fontein en geniet van 
het weidse uitzicht en de rust. En waan je 
voor even een rijke Amsterdamse regent.

De tuinen en het park zijn voor Neder-
landse begrippen uniek en ontworpen 
in nauwe samenhang met het huis. Op 
Beeckestijn zijn wel zes stijlvormen te vin-
den. In de tuinen staan ook romantische 
bouwsels, zoals een woning in de vorm 
van een neogotische kapel. Vermoedelijk is 
de historische tuin de eerste ‘landschaps-
tuin’ in ons land. 

Museumhuis
Buitenplaats Beeckestijn is opengesteld als 
Museumhuis door Hendrick de Keyser 
Monumenten. Openingstijden: donderdag 
13-17 uur, vrijdag t/m zondag 11-17 uur. 
Beeckestijn is ook te huren als trouwloca-
tie of voor afscheidsceremonies. 
Meer informatie: www.museumhuizen.nl.

Nieuwe vaste 
tentoonstelling
Kom naar Buitenplaats 
Beeckestijn en dwaal 
door de diverse stijlka-
mers van het huis. Elk 
vertrek hee�  een eigen 
kleur en eigen sfeer. 
Neem plaats op de vele 
zitjes om de prachtige 
schilderijen, stucwerk 
en meubilair te bewon-
deren. 

In de voorkamers is de nieuwe vaste  ten-
toonstelling te zien: ‘Omzeild! Buitenplaats 
Beeckestijn en de komst van het Noordzee-
kanaal’. Hij toont de impact van de aanleg 
van het Noordzeekanaal, en maakt duide-
lijk waarom het kanaal zo’n opvallende 
bocht hee� . Naast de weelde van het 18de-
eeuwse huis en zijn tuinen, zijn ook de 
grote veranderingen in de 19de eeuw te 
zien: het contrast tussen het oude landelij-
ke karakter van de buitenplaatsen en het 
industriële karakter rondom het kanaal. En 
ook de grote tegenstelling tussen de leef-
omstandigheden van de elite en de arbei-
ders wordt tastbaar. 

Tuin
Drink iets in de gezellige historische keu-
ken, voordat je de voetsporen van de be-
woners van weleer volgt, en via de prach-
tige glazen tuindeuren de tuin inloopt. 
Struin langs de kronkelende tuinpaden, de 

Buitenplaats Beeckestijn: 
het mooiste ‘buiten’ van Amsterdam

Hofjesconcerten tijdens The Big Sing
voor bezoekers én zangers. In uiteenlopen-
de concerten komen diverse muziekgenres 
aan bod, van weemoedige smartlappen en 
shantyliederen tot wereldmuziek en van ei-
gentijdse popsongs tot middeleeuwse ge-
zangen.

En wie weet bent u als bezoeker van de 
Ho� esconcerten bij de première van het 
Ho� eslied, geschreven door Willem Brand 
en gearrangeerd door Carole Kroese. Gaan 
de deelnemende koren de uitdaging aan 

om in een korte tijdspanne het lied in te 
studeren? Dat is nu nog niet bekend, maar 
wordt begin juni op www.haarlemse-hof-
jeskrant.nl bekend gemaakt. Het koor krijgt 
er als beloning een gratis � lmpje voor terug 
(info: 06 288 657 99).

De Ho� esconcerten vinden in vijf ho� es 
plaats, te weten het Frans Loenenho� e, het 
Luthers ho� e, de Gravinnehof, het Ho� e 
van Loo en Ho� e In den Groenen Tuin. De 
grote koren zingen op het Doelenplein van 
de Stadsbibiliotheek. De indeling van welke 
koor in welk ho� e zingt en hoe laat, staat 
half juni op www.thebigsing.nl

“Als morgen de wereld vergaat, 

plant ik vandaag mijn appelboom”

Letselschade?
Onze advocaten helpen u graag!

Bel ons voor een vrijblijvend intakegesprek
023 8200 690

www.vanww.nl

> Frans Loenenho� e                                                                                                  Foto Melle Meivogel

> Foto’s Arjan Bronkhorst
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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 47 verschijnt september 2022
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GRATIS
meenemen!

Bestellen via info@
haarlemse-ho� eskrant.nl
 of 06 288 657 99. 
        Beperkte oplage.
         Ook te koop bij
         Muys Kantoor & Kado
         prijs € 3,95
           
          Met de aanschaf  
            steunt u de krant.

Noblet op TV 
     “Een kijker vroeg mij om de kleurnummers”

Vijftiende Vijfhoekkunstroute

De a� evering van BinnensteBuiten op 
19 januari met daarin het item over 
het Ho� e van Noblet is met 800.000 

kijkers zeer goed bekeken. Regent Lucas Bo-
reel vertelde veel enthousiaste reacties te 
hebben gekregen over het ‘mooi opgenomen 
item’. Huib van Eesteren, voorzitter van het 
Landelijk Ho� esberaad, schreef: “Mooi hof, 
tevreden bewoonster en mooi optreden van 
regent en opzichteres. Prachtig!”

Lucas Boreel: “Veel leuke omerkingen 
kreeg ik over ‘het spel dat wij spelen’: “Ja, 
mevrouw Weeteling.”, “Ja, meneer Boreel.” 

Hij licht toe: “Opzichteressen worden al-
tijd ‘formeel’ aangesproken met u en me-
vrouw. Dat hee�  eigenlijk geen enkele weer-
slag op de plezierige en open manier van 
dagelijks met elkaar samenwerken.”

Er kwam meteen die avond ook een mail 
binnen van een kijker die zich afvroeg welke 
kleuren er op de deuren en kozijnen van het 
huisje van Tineke Broek zitten. Lucas Boreel: 

Dit jaar vindt op 13, 14 en 15 mei de 
vij� iende editie plaats. In de Nieu-
we Kerk is op vrijdagavond de 

openingsact ‘Ja/Nee/Misschien’ van de drie 

“Hij vroeg mij om de kleurnummers, zijn 
voordeur en raamluiken gaan binnenkort 

geschilderd worden en hij zou graag die 
kleuren willen gebruiken.” 

> Bekijk de � lm op: binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/wooninspiratie/video/ho� e-van-noblet-haarlem

> De organisatie van de Vij� oekkunstroute in de Proveniershof, het hart 
van de Vij� oekkunstroute

vrouwelijke kunstenaars van Questions 
Collective. Daar is ook de overzichtsexpo-
sitie. Van elke kunstenaar hangt of staat het 
hele weekeinde een werk. Traditioneel is de 

Provenierstuin om-
getoverd tot beel-
dentuin. 

� ema is ‘Har-
monie der tegen-
stellingen’. Immers, 
licht en donker 
kunnen niet zon-
der elkaar. Rem-
brandt laat zien dat 
die twee uitersten 
elkaar juist verster-
ken. De meester 
belicht in zijn spel 
van licht en donker 
het onderwerp in 
al zijn rauwheid. 
Wit en zwart, scha-
duw en licht, vrou-

welijk en mannelijk, allen vormen twee 
kanten van dezelfde medaille.

Harmonieuze tegenstellingen

waarom denk ik zo zwart wit
terwijl alles om me heen kleurt 

gister geloofde ik niet in grenzen
vandaag ben ik die man met die vlag

zie mij trots zijn op mijn huis
hoor mij zingen over het vaderland

of ik overal recht op heb 
zo praat ik recht wat krom is

hoe kan het dat ik kwaadspreek
en zo ga zeggen hoeveel ik van jou hou

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 dit pand uit 1639 zat ooit druk-
kerij Joh. Enschedé. De steen van 
een boer op de bok die zijn twee 

paarden aanvuurt is een weessteen. Hij 
sierde ooit de gevel van een ander pand. 
Grote kans dat dat huis ‘De vergulde 
wagen’ in de Korte Begijnestraat was. 
Toen Joh. Enschedé in 1941 de drukke-
rij wilde uitbreiden kocht het bedrijf 
een rijtje huizen in bovengenoemde 
straat. De steen werd opgeslagen op de 
binnenplaats en werd dankzij Stichting 
Geveltekens Haerlem herplaatst, inge-
kleurd en gerestaureerd. 

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

Weer veel goede inzendingen! 
‘De Witte Bock’ uit editie 45 hangt op 
de Grote Markt. De winnaar is 
Leo van der Weiden. Gefeliciteerd.

PRIJSVRAAG
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