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Het Seinwezen ligt verscholen in één van de oude 

rafelranden van Haarlem. Er is een manege, er 

staan wat verdwaalde locomotieven en in de verte, 

achter de geluidsschermen, piepen de treinen. 

Binnen zit Baud Schoenmaeckers in een zaal die 

‘De Wissel’ heet. Behalve initiatiefnemer is hij 

ook eigenaar van een communicatiebureau en 

enthousiast plannenmaker. Met vuur vertelt hij 

over het gebouw. Hoe hij in 2000 neerstreek in 

een pand dat van voor tot achter doortochtte. 

Waarom hij dat toch geschikt achtte om een 

duurzaam bedrijf in te beginnen (‘Het gebouw 

staat er nog, alleen dat is al duurzaam’). En hoe 

hij het in 2011 kon aanschaffen met ‘informal 

investors’; mensen die wat zagen in zijn plannen 

omdat de bank niet mee wou doen. ‘Eigenlijk zou 

ik van het Seinwezen een soort ‘factory’ willen 

maken, net als Andy Warhol deed in New York. 

Alleen, het geld dat Warhol had, dat hebben wij 

niet’, zegt Schoenmaeckers. ‘We moeten ook de 

huur betalen. Daarom zijn we delen gaan verhuren 

aan andere bedrijfjes en kunnen er flexplekken 

worden gehuurd. Daardoor vindt er kruisbestuiving 

plaats, net als bij Warhol. Al die mensen zitten 

’s middags met elkaar te lunchen en ideeën uit te 

wisselen. Ontzettend leuk is dat.’

Dat het pand duurzaam moest worden stond voor 

Schoenmaeckers voorop. Stapje voor stapje werd 

het hele pand aangepakt en volledig geïsoleerd. 

Het Seinwezen wil de stad beter en mooier maken

Interview met directeur Baud 
Schoenmaeckers

lees verder op pagina 2

Met onverholen pretoogjes vertelt Baud Schoenmaeckers over het winnen van de Lieven de 
Keypenning in november. De prijs, een stadsprijs van de gemeente Haarlem om monumentenzorg, 
renovatie en hergebruik te stimuleren, kreeg hij als initiatiefnemer van de verbouw, restauratie en 
het hergebruik van het Seinwezen. Behalve door het bijzondere gebouw, in de spoorloods uit 1915 
in het Garenkokerskwartier werd voorheen het onderhoud van wissels en seinen geregeld, valt het 
Seinwezen ook op door de vele vernieuwende initiatieven. Schoenmaeckers verbouwde het tot een 
plek waar inspirerende ideeën hun weg door de hele stad vinden en waar buren en creatievelingen 
altijd welkom zijn. Tijd dus voor een interview.

(foto Berend van Zeggeren 

Synergos Communicatie)
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Er kwam vloerverwarming en een lage 

temperatuurregelaar. Af is het waarschijnlijk 

nooit. Tijdens het interview begint het hele 

verwarmingssysteem ineens gevaarlijk te 

trillen. ‘Wacht even, daar moet ik even 

ingrijpen’, zegt hij. 

Als hij terugkomt vervolgt hij: ‘Dit was het 

eerste pand met collectieve zonnepanelen in 

Noord-Holland. We hebben een coöperatie 

opgericht zodat omwonenden die mee willen 

doen ervan gebruik kunnen maken. Het 

plan werd met de gemeente besproken en 

nu is het streven om dit jaar in Haarlem op 

zestien daken collectief zonnepanelen te 

plaatsen.’ 

Behalve op gebied van energie vindt 

hij ook de sociale factor erg belangrijk. 

Zo werd vanuit het Seinwezen de 

buurtcoöperatie opgericht die het gebouw 

als thuisbasis heeft en waaruit het Seincafé 

voortkwam, met onder meer ‘buurtsoep’ en 

buurtmoestuin ‘het zaaiwezen’. Nieuw is de 

Stadsgarage. ‘Deze stichting moet het IQ 

van de stad aanwenden om de stad beter 

en mooier te maken. Je moet het zien als 

een projectbureau om projecten die dreigen 

te stranden maar die wel de moeite waard 

zijn weer vlot te trekken. Met dit project 

hebben we recent zelfs Europese subsidie 

binnengehaald.’

Als hij moet vertellen welke plannen hij 

nog allemaal heeft met het Seinwezen, dan 

houden zijn woorden zijn plannen bijna niet 

bij. ‘Ik wil graag nog iets doen met de zorg. 

Dat is een zoektocht die nog gaande is. 

Door gebouwen multifunctioneel te maken 

kun je het sociaal welbevinden verhogen. 

Als ouderen gaan wonen in een omgeving 

waar van alles gebeurt, worden ze meer in 

de maatschappij betrokken. En ik zou hier 

graag een ruiterpad aanleggen, wat lastig is 

omdat de grond rond het Seinwezen nog in 

bezit is van NS en ProRail. Het zaaiwezen wil 

ik nog uitbreiden en ik zou buiten graag een 

treinstel hebben en dat als bed&breakfast 

inrichten.’ Weer toont hij zijn pretogen.

Pieter Winters, redacteur Nieuwsbrief

vervolg van pagina 1

Mededelingen

Contributie 2016
Om redenen van organisatorische aard kunnen wij u niet langer 

acceptgiro’s aanbieden voor het voldoen van uw jaarlijkse 

contributie. Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u zelf de 

betaling met uw bank regelt. Voor onze vereniging levert dat een 

kostenbesparing op en die kunnen wij goed gebruiken.

Voor 2016 bedraagt de contributie voor:

• Het individuele lidmaatschap € 25,-

• Het partnerlidmaatschap € 37,50

• Het jeugdlidmaatschap (tot 27 jaar) € 12,50

Vrijwillig kunt u meer doneren dan de vastgestelde contributie, 

waarvoor wij u bij voorbaat hartelijk bedanken. Wij verzoeken u de 

contributie via uw bank over te maken naar de bankrekening van 

de Historische Vereniging Haerlem IBAN NL89 INGB 0000377882 

onder vermelding van uw naam en, zo mogelijk, uw e-mailadres en 

lidnummer.         

Er is overwogen betaling per automatische incasso in te voeren. 

Daar hebben we van afgezien vanwege de hieraan verbonden hoge 

administratieve kosten, en rekening houdend met leden die bezwaar 

hebben tegen automatische incasso.

Frits Anema, penningmeester

Uit het bestuur

Column Even achterom gekeken
Rond Nieuwjaar diende zich een passend onderwerp voor mijn 

column aan: een terugblik op eerdere columns van mijn hand. Wat 

valt er te melden op terreinen die mij bezighielden?

Het aantal slordig geparkeerde fietsen neemt nog steeds 

schrikbarend toe, ook al is de fietsenstalling vaker open op zondag.

Er wordt volop gevlagd op de verjaardag van de stad.

De putlucht is goeddeels, maar helaas niet volledig verdwenen.

Terwijl onze activiteiten alleen maar toenemen en worden 

gewaardeerd, daalt ons ledental constant. Er wordt hard gewerkt om 

daarin verandering te brengen. Bij dezen een aansporing: werf een 

lid of doe een jaar lidmaatschap cadeau!

Over standbeelden gesproken: wanneer krijgt Coornhert nu eindelijk 

zijn standbeeld in de openbare ruimte? Hij wacht er al meer dan 400 

jaar op! Wordt vervolgd.

De voorheen jaarlijkse rubriek Monumentenzorg in ons Jaarboek is 

niet tot nieuw leven gebracht. Wie werpt zich op?

Diepere inzichten in de straatnaamgeving (waarom wordt naar de 

één een brug vernoemd, en moet een ander het stellen met een 

straat?) zijn er niet gekomen. Een leuk onderwerp voor een scriptie 

of een profielwerkstuk.

De gemeente heeft toegezegd de richtingaanwijsbordjes opnieuw te 

laten stellen.

Op YouTube worden nog steeds nieuwe beelden van Haarlem 

geplaatst, illegaal gemaakt met behulp van drones. Dat moet een 

keer misgaan!

En waar ik helemaal blij van ben geworden: de restauratie van 

Vredenburgh is in volle gang.

Wilt u reageren? Dat kan via info@haerlem.nl.

Peter van Wingerden
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Werkgroepen

Frisse start
Aan het begin van het nieuwe jaar is de werkgroep Jonge Muggen 

in nieuwe samenstelling bij elkaar gekomen om nader met elkaar 

kennis te maken en om te brainstormen over lopende en komende 

programma’s. Ook de verdeling van de verschillende taken kwam aan 

de orde, omdat er echt binnen afzienbare tijd een nieuwe voorzitter 

moet worden benoemd.

De werkgroep bestaat thans uit acht 

personen, onder wie drie nieuwelingen. 

Andrea Roosen, Monique Veelenturf en 

Ellen Wolff hebben in de afgelopen periode 

al meegedraaid met de oefeningen voor het 

vernieuwde Wie wat bewaart, heeft wat!- 

programma en ook waren ze betrokken bij de 

viering van de Haarlemse stadsrechten. 

De activiteiten van de werkgroep lopen nogal 

uiteen. Een aantal basisprogramma’s komt 

elk jaar terug, maar er is ook ruimte voor 

nieuwe ideeën. Om al die werkzaamheden 

overzichtelijk te maken, zijn er taken 

verdeeld. Zo heeft Machteld Tilanus de 

supervisie over de Grote Haerlem Mug-

prijzen op zich genomen. Zij wordt terzijde 

gestaan door Mariska Krikken en Wouter 

Padmos als ondersteunende werkgroepleden. 

Andrea Roosen heeft het Wie wat bewaart, heeft wat! –programma 

onder haar hoede genomen. Zij kan daarbij steunen op de ervaren 

Annelies Homburg en Ronald van Eden. Dit programma voor de 

basisschool wordt met ingang van het volgend schooljaar in het 

cultuurmenu van Hart opgenomen. Met het programma Stappen in 

de Stad voor de grotere jeugd was dat al eerder gebeurd. 

Een werkgroeplid dat nog niet is genoemd, is Joan Patijn. Ook zij is 

al vele jaren aan de werkgroep verbonden en heeft vooral tijdens de 

opzet van de programma’s van de ErfgoedEducatiegroep enorm veel 

werk verzet. Zo heeft ze jarenlang de grote 

leskisten van het Wie wat bewaart-programma 

naar en van de scholen vervoerd. Haar inzet 

voor de werkgroep zal met de benoeming van 

een nieuwe voorzitter verminderen en wellicht 

tot het verleden gaan behoren.

Naast het enthousiasme van de groep om de 

vaste onderdelen op te pakken, is de wens 

naar voren gekomen om als vereniging de 

eigen educatieve activiteiten uit te breiden. 

Er zijn heel wat mogelijkheden. Te denken valt 

aan een fietstocht langs Haarlemse beelden, 

programma’s voor de buitenschoolse opvang, 

samenwerking met andere werkgroepen binnen 

de vereniging en de andere erfgoedinstellingen, 

aanbieden van verjaarspartijtjes en 

een activiteit voor de jeugd tijdens de 

zomertentoonstellingen. Kortom, de werkgroep 

bruist als nooit tevoren. Dus let de komende 

tijd op de mededelingen in de nieuwsrubriek van de Jonge Muggen 

op de website!

Marjorie Vroom, werkgroep Jonge Muggen

Veranderingen in de stad
Sloop Koningstein
De werkgroep G&O heeft in een zienswijze 

op het ontwerp-bestemmingsplan 

Rozenprieel gesteld dat met de voorgestelde 

afbraak van Koningstein het laatste 

voorbeeld van stadsvernieuwing à la 60-er 

jaren verloren gaat. In plaats van afbraak 

wordt voorgesteld om het gebouw in 

eventueel aangepaste vorm te handhaven. 

Deze zienswijze heeft veel losgemaakt, ook 

bij het bestuur. Het bestuur zal de leden 

informeren over de gang van zaken nadat 

hierover met de werkgroep een gesprek 

heeft plaatsgevonden; er is een concrete 

afspraak gemaakt voor dit gesprek.

 

University College in Koepelgevangenis?
Het denken over de toekomst van de 

Koepelgevangenis staat ondanks de komst 

van vluchtelingen niet stil. Hun verblijf is 

immers maar tijdelijk. Een interessant idee 

komt van de stichting Panopticon, die in 

de koepel een University College Haarlem 

wil vestigen. In Middelburg en Utrecht 

zijn dergelijke colleges al succesvol. De 

werkgroep vindt dit een prima idee. 

Inrichtingsplan Grote Markt
De gemeente heeft een aantal schetsen 

gemaakt voor een nieuw inrichtingsplan 

van de Grote Markt. In dit plan wordt veel 

meer ruimte gegeven aan terrassen, die in 

principe langs de hele noord- en zuidwand 

zouden mogen komen. Samen met de 

beheerder van De Hoofdwacht wordt er 

aandacht voor gevraagd om de markt niet 

tot één grote terraszone te maken en ook 

te denken aan het zicht op de historische 

gebouwen rond de markt. Ook voor de 

snel toenemende fietsoverlast voor De 

Hoofdwacht wordt aandacht gevraagd.

Antwoord B&W muurreliëf ‘Ode aan de 
bakker’
Het College van B&W heeft de werkgroep 

desgevraagd laten weten, dat eigenaar 

Amvest van plan is om het muurreliëf in 

de voormalige broodfabriek aan de Paul 

Krugerkade te integreren in de geplande 

nieuwbouw. Een goede zaak! In onze brief 

werd ook gevraagd hoe het stond met de 

toekenning van de monumentenstatus aan 

gebouwen uit de wederopbouw. Daarop is 

geen antwoord gegeven.

Auke Douma, werkgroep Gebouw en 
Omgeving
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Nieuwe werkgroepleden met een tas vol 

presentjes voor de kinderen vanwege de viering 

van de Haarlemse stadsrechten
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Naar een historisch kleurpalet in Haarlem?

Op het wensenlijstje van de beide 

architectuurhistorici staat het verrichten van 

onderzoek naar de historische kleuren op 

rijks- en gemeentemonumenten in Haarlem, 

het samen brengen van deze gegevens in 

een publicatie en het vervaardigen van 

een Haarlemse historische kleurenwaaier. 

Naast Leiden maken de gemeenten Delft 

en Dordrecht al gebruik van een dergelijke 

kleurenwaaier. Iets wat vanwege tijd- en 

geldgebrek nog niet op de prioriteitenlijst 

van de Gemeente Haarlem staat. 

Aan De Hoofdwacht wordt in 2016 

bouwkundig onderhoud verricht, waaronder 

ook het schilderwerk. Naar verwachting 

zal er kleurhistorisch onderzoek verricht 

gaan worden, zodra de steiger is 

opgebouwd. Het zou mooi zijn, nu er 

schilderwerk in de planning staat, wanneer 

het kleurpalet wordt gekoppeld aan de 

bouw- en architectuurgeschiedenis van 

het pand. Het kleurhistorisch onderzoek 

en de onderhoudswerkzaamheden zouden 

zich ook moeten uitstrekken over alle 

geveldecoraties. De Stichting Geveltekens 

van onze vereniging heeft al vragen en 

wensen die zij in een voorbereidende fase 

zou willen inbrengen. Misschien is het 

een idee om een fotografisch verslag bij 

te houden van de werkzaamheden aan De 

Hoofdwacht?

Has Kuijpers, secretaris projectgroep 
Ambachtslieden

Meer lezen over het onderwerp?

•  Haerlem Jaarboek 2014 blz. 192 

e.v. : Ged. Oude gracht 138 over 

het aangebracht kleurpalet op de 1e 

verdieping. Auteur: Martin Busker. 

•  Haarlems Dagblad van 2 december 2015: 

“Stadhuis terug in zijn oude kleur”. 

•  De Haerlem website onder 

Ambachtslieden: “Kleur kan architectuur 

maken of breken”; presentatie door Olga 

van der Klooster voor de HVH in 2014. 

•  ‘Van de Leidse schilders mette groote 

quast’, auteur Olga van der Klooster; 

Uitgeverij Primavera Pers.

Tot in de details zijn op de foto’s de 

nieuwe kleuren van het stadhuis goed 

te zien.

Kleuren zijn belangrijk bij verschillende vormen van cultureel 
erfgoed. Kleur speelt een grote rol bij schilderwerk, een van de 
meest voorkomende werkzaamheden bij monumenten.

De Gemeente Haarlem stond, in het kader van een meerjarenplanning 

voor het onderhoud schilderwerk aan een deel van het stadhuis, 

voor de keus om of de kleuren donker groen en Bentheimer wit weer 

aan te brengen of met behulp van kleurenonderzoek over te stappen 

op historische kleuren. Men besloot, gesteund door Marjoleine 

van Schaik, adviseur Erfgoed en Bouwhistorie en Maartje Taverne, 

architectuurhistoricus werkzaam voor de Gemeente Haarlem, een 

kleuronderzoek te laten uitvoeren door Judith Bohan.

Na intensief overleg ook met de projectleider van de firma Ripperda, 

die de uitvoerende werkzaamheden verrichtte, is gekozen voor 

een 19e-eeuws kleurenpalet van okergeel en okerbruin op de 

houten delen van de bebouwing rond de kloostertuin en rond de 

binnenplaats aan het kapittelhuis. Het grijs van de hardstenen 

onderdorpels rond de kloostertuin, is voortgezet op de houten 

onderdorpels van de kozijnen van het kapittelhuis. De hoogglansverf 

op basis van alkyd is onverdund opgezet wat een bolle glanzende 

laag als resultaat heeft. Het houtwerk is doorleefd gelaten: 

gebruiksschade die door de eeuwen heen is opgetreden, is uiteraard 

wel beschermd, maar zichtbaar gebleven. 

Bent u nieuwsgierig geworden? Loop op werkdagen door de poort 

van het Stadhuis naar de binnenbebouwing en laat u verrassen.
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Prijsvraag - Gezien in Haarlem

Ik leun tegen het beeldje van de bekende Haarlemse schrijver 

.........………………......................................................................………... 

terwijl ik deze foto maak en sta in de 

.........………………......................................................................………...

Mail de oplossing naar haerlemredactie@gmail.com vóór 

15 maart 2016. De prijs is een boekenbon van 25 euro. Bij 

meerdere goede inzendingen beslist het lot. Oplossing in de 

volgende Nieuwsbrief.

Oplossing prijsvraag uit de Haerlem Nieuwsbrief december:

Ik liep door het Frans Hals museum en zag dit prachtige 

portret geschilderd door Johannes Cornelisz Verspronck en 

voorstellend Willemina van Braeckel. 

De boekenbon is gewonnen door E.W. Aarts.

Het Sint Jacobs Godshuis in Haarlem is 
een unieke instelling. Ruim driehonderd 
jaar oud, maar met wortels die tot 
1437 reiken, toen in de Hagestraat in 
de Burgwal een Jacobsgasthuis werd 
gesticht. Hier kwam in 1715 een Rooms-
katholiek Wees- en Armhuis, genaamd Sint 
Jacob, waar zo’n 250 wezen en bejaarden 
onderdak kregen. Het werd bestuurd door 
katholieke notabelen die zich College van 
Regenten van het Sint Jacobs Godshuis 
noemden. Dit Wees- en Armhuis werd in 
1966 gesloten. 

In 1970 vestigde zich er een woon-, werk- 

en leefgemeenschap, die onderdak bood aan 

mensen in de knel. Het oude Godshuis werd 

toen omgedoopt in Rosenstock-Huessy Huis. 

Het college van regenten bestuurde vanaf 

1966 het bejaardentehuis Sint Jacob 

in de Hout en vanaf 1979 verpleeghuis 

Boerhaave, die in 1995 in een zorgkoepel 

werden ondergebracht, de Stichting Sint 

Jacob. Vanaf die tijd houden regenten 

zich vooral bezig met het initiëren en 

ontwikkelen van sociale projecten in Haarlem 

en Zuid-Kennemerland. Ze hebben ook 

verschillende hofjes en woonprojecten voor 

bijzondere groepen. Regenten beheren een 

vermogensfonds van ca. 20 miljoen euro en 

verstrekken jaarlijks ruim 550.000 euro aan 

giften. 

Het boek van Wim Cerutti brengt veel nieuw 

materiaal en nieuwe inzichten en geeft een 

goed beeld van de positie van katholieken 

in Haarlem, die vanaf de 17de eeuw zo’n 

25-35% van de Haarlemse bevolking 

uitmaakten. 

Het boek biedt veel nieuw beeldmateriaal 

en ontroerende interviews met wezen die 

zo’n 75 jaar geleden in het weeshuis in 

de Hagestraat woonden. ‘Liefdewerk tot 

in eeuwigheid’ behandelt, geplaatst tegen 

een breder historisch kader, een relatief 

onbekend aspect van de geschiedenis van 

Haarlem: een traditie van eeuwen van 

liefdevolle en onbaatzuchtige zorg voor hen 

die dat nodig hadden en hebben: armen, 

zieken, gehandicapten, wezen, ouderen, 

daklozen, mensen in de knel, ontheemden 

en vluchtelingen. Een thema dat nog steeds 

uiterst actueel is. 

Het Jacobsgasthuis was nauw verbonden 

met de verering van Jacobus de Meerdere 

en de bedevaart naar Santiago en ook het 

Jacobs Godshuis hecht nog steeds aan een 

verbondenheid met Jacobus als symbool 

voor de mens als reiziger. Het Rosenstock-

Huessy Huis is vandaag de dag een van 

de stempelplaatsen voor pelgrims naar 

Santiago. Haarlem is dus een Jacobsstad 

en een stad van pelgrims te noemen. Ook 

op deze aspecten gaat het boek van Cerutti 

uitgebreid in. 

In Museum Haarlem is van 29 januari tot 

medio maart 2016 een tentoonstelling te 

zien: ‘Haarlemse pelgrims naar Santiago 

en Jeruzalem’. Deze vormt in feite een 

samenvatting van het nieuwe boek van 

Cerutti en van een eerder boek van zijn 

hand: ‘Haarlemse Jeruzalemvaarders’.

Meer over het Sint Jacobs Godshuis



Interview

‘Iets wat mooi is behouden en sterker 
maken, daar begint mijn opgave’

Het ledenaantal van de Vereniging 
Haerlem slinkt. Ten onrechte natuurlijk. 
Daarom in deze rubriek een voorstelronde. 
Wie zijn onze leden eigenlijk en wat doen 
ze? Wat dragen ze bij aan de stad en welke 
verhalen hebben ze te vertellen? Vandaag 
deel 1: architect en docent Peter Rutten.

Naam: Peter Rutten

Leeftijd: 46

Geboorteplaats: Arcen

Beroep: architect en docent voor de 

opleiding Bouwhistorie Monumenten 

Restauratie aan de Universiteit Utrecht

Lid van Haerlem sinds: 2015

Eigenlijk had Peter Rutten de 

vierde generatie moeten zijn in het 

aannemersbedrijf van zijn familie. Toch 

koos hij uiteindelijk voor het beroep van 

architect. In de economische hoogtijdagen 

eind jaren negentig bouwde hij ‘hele 

weilanden vol’. Tot hij in 2002 via architect 

Sjoerd Soeters in aanraking kwam met het 

Amsterdamse Blauwlakenblok. Daar leerde 

hij de ambachtelijkheid van monumenten 

waarderen. Het liet hem niet meer los en het 

zette hem ertoe aan zich in 2008 in Haarlem 

te vestigen als architect en zich toe te 

leggen op duurzame monumentenzorg. 

Aanstekelijk vertelt Rutten over zijn vak. 

‘Iets wat mooi is behouden en sterker 

maken, daar begint mijn opgave’, zo stelt 

hij. Hij laat diverse presentaties en zijn 

persoonlijke aantekenboek zien om zijn 

woorden kracht bij te zetten. ‘Kijk’, zegt hij, 

‘alle partijen koesteren een monument op 

hun eigen manier. De nieuwe koper omdat 

ze zijn gevallen op het huis, de gemeente 

omdat het op de monumentenlijst staat, en 

de architect en de aannemer vanwege de 

mogelijkheden.’ Hij wijst in zijn opschrijfboek 

een huis aan met een hartje erboven. 

‘Vervolgens loop ik door een gebouw en 

gebruik mijn zintuigen om te kijken wat me 

opvalt. Mijn opgave is dan om de ziel van 

een gebouw terug te brengen. Een gebouw 

is immers een schatkaart en elke opdracht 

is maatwerk. Ten slotte de laatste fase: 

het bewaken en aansturen van het hartje.’ 

Want de architect heeft niet zelden ook 

een aansturende rol op diverse partijen en 

belangen en het is zijn taak die samen te 

brengen.

Omdat de stap met name voor een 

particulier dikwijls erg groot is om een 

architect in te huren, heeft Rutten de 

site haarlemschenieuwe.nl opgericht. Op 

deze site, waar hij de gemeente en de 

afdeling erfgoed nauw bij betrekt, stelt hij 

dat maatwerkadvies nodig is om bij een 

historisch pand energie te besparen en toch 

wooncomfort te hebben zonder afbreuk te 

doen aan de historische waarde. 

Zijn volgende doel is het opzetten van 

een kenniscentrum dat zich richt op 

het conserveren en verbeteren van 

monumenten, ondersteund door bevlogen 

erfgoeddeskundigen. ‘Er leven veel vragen bij 

huizenkopers: Hoe kun je nou een gebouw 

conserveren en tegelijkertijd verbeteren? 

Wie is een goede schilder en waar vindt 

ik die competente aannemer? Ik denk dat 

iedereen baat heeft bij een platform dat 

deze vragen kan beantwoorden en alle 

rollen, van opdrachtgever tot ontwerper en 

overheid, op een laagdrempelige manier kan 

verbinden. Ik ben nu op zoek naar goede 

namen. Wie kan me helpen?’

Pieter Winters, redacteur Nieuwsbrief

Peter Rutten

Huis met hartje
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De afgelopen periode was het rustig op 
het gebied van de boekenpublicaties. Dit 
voorjaar staan er weer nieuwe uitgaven 
op de agenda dus nemen wij aan dat we in 
het volgende nummer met een uitgebreider 
overzicht zullen komen.

Toch was er een opvallend lichtpuntje. 

Op zondagmiddag 17 januari verzamelde 

een grote groep belangstellenden zich om 

de presentatie van het boek ‘De Kunst 

Canon van Haarlem’ van Kim Bergshoeff 

bij te wonen. Kim Bergshoeff heeft een 

eigen tekstbureau, ‘Kim in de Pen’, en 

werkt voor diverse opdrachtgevers. Drie 

jaar geleden verscheen: ‘De Canon van 

Haarlem’ van haar hand (niet te verwarren 

met de ‘Historische Canon van Haarlem’ 

van o.a. Piet de Rooy). Omdat zij tijdens 

de voorbereiding en na publicatie daarvan 

steeds weer nieuw materiaal over de 

Haarlems kunst ontdekte, leek het haar een 

goed idee om deze informatie te verwerken 

tot een vervolguitgave, ook weer in de vorm 

van een canon, nu dus over de kunst in 

ruime zin. Schrijvers, muzikanten, schilders, 

bestuurders, we komen ze allemaal tegen. 

Eric J. Coolen werd bij het project betrokken 

om de illustraties te verzorgen. 

Het heeft een zelfde opbouw als haar 

eerdere genoemde boek. Elk hoofdstuk 

draait om een jaartal en een Haarlemse 

persoonlijkheid die aan een gebeurtenis 

in dat jaar gekoppeld wordt. Door de 

achtergrondinformatie is het geen 

opsomming van feiten over deze persoon 

alleen, het tijdbeeld wordt geschetst 

waardoor we eigenlijk wandelen door de 

geschiedenis van Haarlem vanaf de late 

middeleeuwen tot en met nu.

Van elke beschreven hoofdrolspeler in het 

boek heeft Eric J. Coolen per hoofdstuk een 

schets gemaakt. Bij elke illustratie staat ook 

een ‘icoontje’ van dezelfde man of vrouw in 

kwestie dat meer in de kenmerkende Klare 

Lijn getekend is. Een persoonlijk logootje 

dat zijn of haar karakter of werkgebied 

symboliseert. Het door Henk Tijbosch 

vormgegeven boek is een uitgave van In de 

Blije Druk waarvan wij vorig jaar het boek 

‘Lizzy’ van Peter Hammann bespraken.

Er komen vijftig personen langs waar een 

mooi verhaal over wordt verteld. Veel over 

de echte grote bekende Haarlemmers waar 

we in een kunstcanon niet omheen kunnen 

zoals Frans Hals, Godfried Bomans en 

Lennaert Nijgh, maar ook de tot nu toe wat 

minder bekenden of talenten die sinds kort 

aan de weg timmeren zoals Joost en Daan 

Speelman, initiatiefnemers van Gitaarlem.

We gaan ze hier niet allemaal noemen, het is 

beter het boek zelf aan te schaffen en door 

te lezen. Ook nuttig als naslagwerk om af en 

toe eens ter hand te nemen als er een naam 

valt en u zich afvraagt ‘hoe zat dat ook 

alweer met die schrijver, dichter, schilder of 

filmmaker’…

Het boek heeft ruim 200 bladzijden en is 

voor € 14,95 verkrijgbaar bij de meeste 

Haarlemse boekwinkels.

Frank-Michiel Boorsma

Uit de Haerlemse boekenmolen
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Eric J. Coolen en Kim Bergshoeff hadden het 

op 17 januari bij Boekhandel De Vries druk 

met signeren (foto Frank Boorsma)



Aanmelding voor de hieronder vermelde 
activiteiten via onze website 
www.haerlem.nl of de voicemail van de 
excursietelefoon T 06 37 36 14 59, 
tenzij in de aankondiging anders vermeld. 
Voor overige contacten kunt u een e-mail 
sturen aan haerlemexcursies@gmail.com. 
Betalingen gaarne op onze bankrekening 
NL 89 INGB 0000 37 78 82 onder 
vermelding van de activiteit. 
Kijk voor eventuele wijzigingen op de 
website en let op berichten in uw mailbox! 
Indien verwezen wordt naar een vorige 
Nieuwsbrief kunt u deze ook terugvinden 
op de website.

Februari
Woensdag 24 februari 2016
Lezing door Wim Cerutti over zijn nieuwe 
boek Liefdewerk tot in eeuwigheid

Het is een goede traditie dat Wim 

Cerutti, wanneer hij een nieuw boek 

heeft geproduceerd, daarover voor onze 

vereniging een lezing houdt. Na boeken (en 

lezingen) over het stadhuis, de Janskerk, 

pastoor Bloemert en zijn Broodkantoor, 

Haarlemse Jeruzalemvaarders en de 

schilder en vrijdenker Torrentius, is er een 

nieuw boek van zijn hand: ‘Liefdewerk tot 

in eeuwigheid. Geschiedenis van het Sint 

Jacobs Godshuis in Haarlem 1437-1715-

2015’. Lees elders in deze Nieuwsbrief: 

‘Meer over het Sint Jacobs Godshuis’. U kon 

er eerder al over lezen in de Boekenmolen in 

onze Nieuwsbrief van december 2015.

U bent vanaf 19.30 uur welkom in de 

kapel van het Rosenstock-Huessy Huis, 

Hagestraat 10, Haarlem, waar koffie en thee 

klaar staan. Om 20.00 uur begint de lezing, 

die gevolgd wordt door een rondleiding door 

het Rosenstock-Huessy Huis.

Graag aanmelden vóór 20 februari 2016. 

Entree € 3,50; voor leden van de Vereniging 

Haerlem € 2,50.

Maart
Maandag 14 maart 2016
Debatavond: Is er nog wel 
monumentenbeleid nodig?
Drs. Karin Westerink MBA, voorzitter FGM 

(Federatie Grote Monumentengemeenten), 

hoofd monumenten Gemeente Amsterdam, 

zal vertellen over de meest actuele 

ontwikkelingen en visies over monumenten 

en erfgoed. Welke positie zou een 

historische vereniging hierin kunnen 

hebben en welke rol zou deze kunnen 

vervullen? Ook de wettelijke kaders 

zullen binnenkort veranderen. In 2020 

zal de zogenaamde ‘Omgevingswet’ 

ingevoerd worden. Het huidige stelsel van 

26 wetten over de ontwikkeling en het 

beheer van de leefomgeving, waaronder 

de monumentenwet, zal in één nieuwe wet 

gebundeld worden. Wat zal dat voor het 

nationale en lokale monumentenbeleid in 

Nederland gaan betekenen?

Ir. Martin van Bleek, adviseur cultuurhistorie 

en bestuurslid van onze vereniging, zal 

commentaar geven en aansluitend volgt 

een debat onder leiding van onze voorzitter 

Frans Willem Lantink.

Eén van de doelen uit het beleidsplan van 

onze Historische Vereniging Haerlem is 

het formuleren van een duidelijk(er) eigen 

‘monumentenbeleid’. Deze debatavond is het 

begin van een nieuwe discussie daarover.

U bent welkom in De Hoofdwacht vanaf 

19.30 uur voor koffie en thee. Aanvang 

van de debatavond om 20.00 uur. Graag 

aanmelden vóór 10 maart 2016. Entree 

€ 3,50; voor leden van de Vereniging 

Haerlem € 2,50.

Maandag 21 maart 2016
Historisch Café 
In het Noord-Hollands Archief, Janszaal. 

Onderwerp: ‘Stadsscholen’. Voor meer 

informatie en aanmelding: zie de Haerlem 

website.

April
Woensdag 20 april 2016
Een dorp in de stad, de geschiedenis van 
Zuiderhout
Zuiderhoutbewoner en –kenner, Klaas 

de Jong, laat ons kennis maken met het 

typische van de wijk Zuiderhout. Meer 

informatie volgt via de Haerlem website.
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