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Jenet  van Lubek was getuige van de 

‘troonswisseling’ van de Bosch & Vaart 

koning. En vroeg beide koningen het hemd 

van het lijf.  

► lees verder op pagina 3  

 

Intussen op de 
Schouwtjeslaan 
Maaike le Grand  duikt in het verhaal ach-

ter de muurschildering in het trappenhuis 

van het huis op de Schouwtjeslaan 25. En 

Chris Hoefsmit maakte er natuurlijk prach-

tige foto’s van. 

► lees verder op pagina 7 

Hondenpoep  
We schreven er al vaak over, maar als je 

op de stoepen in onze buurt kijkt, lijkt de 

boodschap nog niet echt overgekomen. 

Daarom met het cliché één beeld zegt 

meer dan 1000 woorden in gedachten een 

pagina vol hondenpoep (allemaal in B&V 

aangetroffen)  

► Kijk en huiver op pagina  5  

Koningsdag komt naar je toe dit jaar! 

Een ommetje door je eigen woonbuurt is 

een leuk tijdverdrijf. Hans van der Straaten 

heeft leuke anekdotes verzameld  bij de 

architectuur wandeling die Marjan Maan-

dag maakte in 1992.  

► lees verder op pagina 12 

Ommetje Bosch & Vaart Op dinsdag 27 april vieren we Konings-

dag in de Bosch & Vaart! Vanwege de 

corona-beperkingen doen we dat anders 

dan voorheen, maar het belooft even-

goed een mooi feest te worden.  

Voorbereidingen 

In de afgelopen periode hebben zich voor 

elke straat één of meer enthousiaste Ko-

ningsdagstraatcoördinatoren aangemeld. 

Met hun ondersteuning heeft het Oranjeco-

mité voor elke straat een Koningsdagpakket 

samengesteld. De inhoud wordt door de 

Koningsdagstraatcoördinatoren onder de 

deelnemende huishoudens verdeeld. We 

vragen iedereen om de materialen uit het 

Koningsdagpakket te gebruiken om de 

straat 's ochtends vroeg op Koningsdag zo 

mooi mogelijk te versieren. Uiteraard wor-

den alle buurtbewoners aangemoedigd om 

vlaggen buiten te hangen en de eigen crea-

tiviteit te gebruiken om de straat zo mooi 

mogelijk uit te dossen.  

Het Oranjecomité looft een prachtige prijs 

uit voor de mooist versierde straat. 

Speciaal voor de kinderen 

Zoals elk jaar is Koningsdag in de Bosch & 

Vaart in de eerste plaats een feest voor de 

kinderen. We roepen alle jonge kinderen 

van harte op om zich op Koningsdag te ver-

kleden als prins of prinses. In elke straat zal 

een heuse rode loper worden uitgerold 

waarop de kinderen zich in hun mooiste 

verkleedkleren kunnen presenteren. Er wor-

den prijzen uitgereikt voor de mooiste of 

meest originele outfits. Verder zullen ook de 

winnaars van de Koningsdagkleurplaten-

wedstrijd bekend worden gemaakt. Tot slot 

worden in elke straat Koningsdagspelletjes 

georganiseerd voor de kinderen. De daar-

voor benodigde materialen worden geleverd 

in het Koningsdagpakket.  

► Lees verder op pagina 2 

 

Het Bosch & Vaart Oranjecomité komt naar je toe! 

Wees jezelf,  
wees de koning 
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Beste allemaal, 

een jaar later en we zijn nog 

altijd in de ban van het coro-

na-virus. We hebben er in onze buurt ook 

allemaal mee te maken, jong en oud. De 

maatregelen volgen elkaar op en het kost 

ons allemaal steeds meer moeite om nog 

langer vol te houden. 

We willen weer alle mooie dingen kunnen 

doen, die we al zo lang moeten missen, 

zeker nu het lente is en de zomertijd is inge-

gaan. Er lijkt licht aan het einde van de tun-

nel te zijn, maar het duurt erg lang…. 

In het Kroniekje van maart jl. hebben jullie al 

kunnen lezen hoe het ons intussen als wijk-

raad vergaat:  we blijven plannen maken 

tijdens onze maandelijkse digitale vergade-

ringen via Zoom en we doen ons best om 

de contacten in de buurt vast te houden.  

Zo hielden we afgelopen zondag 28 maart 

onze jaarvergadering, maar dan digitaal. 

We kunnen terugkijken op een heel ge-

slaagde vergadering, waarbij tegen de 50 

bewoners inlogden, vaak met zijn tweeën. 

Ontzettend fijn dat jullie er allemaal op deze 

manier toch bij waren en dat we jullie heb-

ben kunnen informeren over wat er allemaal 

speelt in onze mooie buurt! 

Tijdens de jaarvergadering hebben we in 

aanwezigheid van wethouder Floor Roduner 

ook het wijkcontract ondertekend dat wij als 

eerste wijkraad in Haarlem met de gemeen-

te hebben afgesloten in het kader van het 

programma ‘ Nieuwe Democratie’. Ik hoop 

dat dit eraan bijdraagt dat we als bewoners 

onze betrokkenheid bij de grondwaterpro-

blematiek en bij de initiatieven om Bosch & 

Vaart duurzamer te maken, versterken. 

We hebben jullie als wijkraad hard nodig om 

samen te kunnen blijven werken aan alles 

wat van belang is en wat onze buurt nu juist 

zo bijzonder maakt. Ik ben dan ook hartstik-

ke blij dat ons trouwe wijkraad-team door-

gaat! En dat we Ivo Bruijn als nieuw lid van 

de wijkraad kunnen verwelkomen. Welkom 

Ivo! Elders in dit nummer kunnen jullie ken-

nis met hem maken. 

Tenslotte: Koningsdag komt eraan en de 

Koningsdagcommissie heeft geweldige 

plannen gemaakt om die dag in je eigen 

straat en Corona-proof toch feestelijk te 

kunnen vieren. Met een krakend vers  

Koningspaar, met muziek, met spelletjes en 

met prijzen. Iets om met veel plezier naar uit 

te kijken in deze tijden. 

Daarom: geniet van de lente, van Konings-

dag in onze buurt en van het vooruitzicht 

dat er beter tijden zullen aanbreken. 

Een mooi voorjaar gewenst! 

Vic van den Broek d’Obrenan  

Van de wijkraad ► vervolg van pagina 1 Koningsdag  

Programma 

Het programma voor Koningsdag in de 

Bosch & Vaart is dit jaar als volgt. Om klok-

slag 12:00 uur beginnen we met een toast 

in alle straten. Vervolgens zingen we met 

de hele buurt het Wilhelmus. Daarna kun-

nen de (jonge) kinderen aan de slag met de 

Koningsdagspelletjes. Voor de grotere kin-

deren en volwassenen is er bingo. Vanaf 

12:15 uur zal het Oranjecomité met een 

aantal hooggeplaatste gasten een tour door 

alle straten van de wijk maken. Zie boven-

staand kaartje voor de route. De tour start 

op het Oranjeplein.  

Prijsuitreikingen 

Bij het bezoek aan elke straat vinden prijs-

uitreikingen plaats. Aan het einde van de 

tour vindt bovendien de uitreiking van de 

straatprijs plaats. Rond 16:30 uur is de tour  

 

afgelopen. Uiteraard kunnen de straatactivi-

teiten daarna nog doorgaan.      

Corona-maatregelen 

Het ziet ernaar uit dat de geldende corona-

maatregel van 1,5 meter afstand houden op 

Koningsdag nog van kracht zal zijn. Om die 

reden verzoeken we iedereen om, als u wilt 

deelnemen aan de activiteiten, daarbij zo-

veel mogelijk op de stoep of het balkon voor 

uw eigen woning te blijven en gepaste af-

stand te bewaren van personen die niet tot 

uw huishouden behoren. Voor de jonge 

kinderen geldt net als op school dat zij on-

derling geen afstand hoeven te houden. Wij 

verwachten dat op Koningsdag streng zal 

worden gecontroleerd op de naleving van 

alle corona-maatregelen. We willen uiter-

aard voorkomen dat het feest vroegtijdig 

moet worden beëindigd. We rekenen daar-

bij op uw medewerking.   

Hartelijke Oranjegroet, 

Bosch & Vaart Oranjecomité 

Robert Steeg (voorzitter),  

Arthur van den Boorn, Selma Koedijk,  

Claire Lutje Schipholt, René Huurdeman, 

Laurens Kelterman, Suzanne Wisse  

en Martine Lambrechtsen 

De route van de Koningsdag Tour. De start is om 12.15 uur op het Oranjeplein 

Een schattig koninkje in 2014 

Bingo vanaf het balkon 
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‘Wees jezelf, wees de koning’ 

Het zou een oeroude spreuk kunnen zijn 

van een bekende filosoof maar deze uit-

spraak komt van niemand minder dan, 

inmiddels koning-af, buurtbewoner Vic-

tor Neyndorff.  

Ik tref hem, zijn opvolger Laurens Kelterman 

en ‘persoonlijk adviseur’ Alex de Vries, op 

een regenachtige zaterdagmiddag op het 

Oranjeplein. Behalve het woord ‘oranje’ doet 

verder niets vermoeden dat een historische 

gebeurtenis op het punt staat van beginnen: 

de enige echte Bosch en Vaart troonover-

dracht. Reden voor een interview. Maar 

eerst de benodigde formaliteiten.  

Huisfotograaf Chris Hoefsmit is speciaal 

komen opdraven zodat er afgetrapt kan 

worden met een fotomomentje. Voor deze 

speciale gelegenheid staan er dus twee 

koningen op het balkon.  

Innig gearmd poseren beide vorsten voor de 

kiek. Oeps, corona, afstand a.u.b. Gelukkig 

kan je met anderhalve meter afstand prima 

proostend met blikjes bier op de gevoelige 

plaat worden vastgelegd.  

Dan volgt er een dankwoord van de nieuwe 

koning naar de oude. Niets dan lof en res-

pect. En vooral bewondering over hoe Victor 

zijn rol omarmde, hoe hij voor één dag in het 

jaar de koning wérd. En dat het dus best 

een uitdaging zal zijn om de rol met evenzo-

veel verve te vervullen. Het afscheidsca-

deau is een prachtig ingelijst statieportret. 

Voor eeuwig koning. 

Tijd voor wat vragen.  

Victor, sinds wanneer vervul jij de rol van 

koning al in onze buurt en hoe ben je in die 

positie beland? 

Alex (de Vries) en ik kenden elkaar al en 

hielden wel van wat toneelspel. Hij zat al in 

de rol van persoonlijk adviseur van destijds 

de buurtkoningin en toen Willem Alexander 

koning werd, in 2013, was het ook hier tijd 

voor verandering. Alex vroeg mij hiervoor. 

Met mijn donkere huidskleur lijk ik in geen 

velden of wegen op Willem Alexander maar 

dat vonden we juist wel grappig. Ik besloot 

er dus voor te gaan. Maar dan ook echt 

helemaal. Ik wilde die rol ‘ownen’, de koning 

wórden voor die ene dag in het jaar. Ik huur-

de een pak, met alles erop en eraan, ook de 

hermelijnen mantel.  

De eerste keer riepen kinderen me na: ‘Jij 

kan niet de koning zijn!’ Omdat ik er zo an-

ders uit zag. ‘Hoezo?’ antwoordde ik. ‘Kijk 

eens goed naar me. Lijk ik op een koning of 

niet?’ Toen waren ze al snel om. De volwas-

senen moesten iets langer wennen. Maar 

ook die vertrouwden mij al snel in mijn rol. Ik 

geloofde er zelf gewoon heel erg in. En weet 

je, als je er zelf niet in gelooft, gelooft een 

ander je ook niet.   

Wauw, diep meteen. Wat een belangrijke 

boodschap.  

Ja, zo werkt het.  

Hoe zag die overtuiging er verder uit? 

Ik nam het heel serieus. Een van de rede-

nen waarom mensen mij al snel als koning 

gingen zien, was dat ik ze de mogelijkheid 

bood om ridder te worden. Dat willen men-

sen dan gewoon graag. Ik kon goed over-

brengen dat dit echt bijzonder was.  

In een interview met Hart van Nederland wat 

ooit plaatsvond gaf ik aan dat er wat mij 

betreft geen verschil bestond tussen de 

echte koning en mij. Ook de echte koning is 

ooit aangewezen. Zo van ‘jij mag het zijn’. 

En toen was het zo. Zo ging het bij mij ook.  

Alex vult Victor aan: Hij deed het met zóveel 

overtuiging. Echt geweldig.  

Victor vervolgt: Op een gegeven moment 

ben ik ook lintjes gaan introduceren. Net als 

in het echt. Voor Bosch en Vaart bewoners 

die zich verdienstelijk hadden gemaakt, die 

iets speciaals hadden betekend. De mensen 

die hiervoor uitgekozen waren, werden dan 

ook echt geridderd. Met zwaard en al.  

► lees verder op pagina 4 

Een plechtig moment: op anderhalve meter proostend met blikjes bier                                                          Foto: Chris Hoefsmit 
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► vervolg van pagina 3 

Het zwaard nam Alex mee, zijn opa was 

een KNIL militair (mag dat erin jongens? Ja, 

dat kan wel). Dit ridderen deed ik met veel 

overtuiging. Oprecht overigens, het ontroer-

de me soms ook. Maar hierdoor werd ook 

dit weer heel serieus genomen. Mensen 

knielden voor me en voelden zich echt ver-

eerd. Terecht trouwens. Ze hadden iets 

bijzonders gedaan en mochten daarvoor 

worden beloond.  

Victor geeft aan terug te kijken op een 

mooie periode, maar draagt de rol met lief-

de over aan zijn opvolger.  

Je hebt het duidelijk met veel plezier en 

overtuiging gedaan Victor. Wat wil je Lau-

rens, de nieuwe koning, meegeven? 

Wees jezelf én wees de koning.  

Nou Laurens, ga er maar aan staan. 

*Laurens neemt nog een slokje van zijn 

bier*( Ik herinner me een veelzeggende 

bijnaam van onze eigenste koning lang 

geleden. Laurens schikt zich dus al aardig 

in zijn rol als Prins Pils de tweede).  

Waarom ben jij geschikt voor de rol van 

Bosch en Vaart Koning, Laurens? 

Ik gun mensen een mooie dag en wil ver-

binden. En dat komt dit jaar goed uit want 

de koning komt naar je toe dit jaar. (Als het 

goed is heeft u inmiddels een mooie flyer 

ontvangen over de festiviteiten dit jaar met 

Koningsdag. U hoeft dit jaar niet op bezoek 

op het Oranjeplein om het koninklijk echt-

paar toe te wuiven bij hun befaamde bal-

konscène, maar zij zullen met het oranje 

comité in hun kielzog een bezoek brengen 

aan elke straat in de wijk.)  

Het is dus anders dan andere jaren, maar 

het wordt vast bijzonder. Ik zie ons al door 

de straten trekken met een gezellige stoet 

kinderen (let op: kinderen. Groepsvorming 

is dit jaar helaas nog steeds verboden) er 

achteraan.  Op die manier weer een beetje 

in contact komen met elkaar, daar verheug 

ik me op.  

 

 

Nu hebben we het 

steeds over de koningen, 

maar laten we de rol van 

de koninginnen niet on-

derschatten. Wie zijn de 

vrouwen naast jullie, 

Victor en Laurens? 

Victor trapt af: Mijn ko-

ningin is bescheiden. Ze 

moest elk jaar weer door 

Alex worden overge-

haald om haar rol te ver-

vullen maar dit lukte hem 

zonder uitzondering. En 

als ze ervoor ging, ver-

vulde ze de rol met  

verve.  

Laurens vult aan: Ik heb een prachtige 

vrouw. Dat is ook één van de redenen 

waarom ik de rol goed kan vervullen. Ze is 

ook bescheiden maar op de voorgrond 

wanneer nodig. En haar naam zit mee, ze 

heet Josephine. Veel koninklijker wordt het 

niet.  

Tot slot wordt het belang van de rol van 

Alex als persoonlijk adviseur, of ceremonie-

meester zo u wilt, benadrukt. Hij heeft er 

immers jaren voor gezorgd dat alles vlekke-

loos verliep. En onderschat dat niet. Zeker 

als je ’s ochtends om 6 uur de dag begint 

met een oranjebitter, waarvan er later op de 

dag nog vele zullen volgen, is het een hele 

prestatie om alles op rolletjes te laten verlo-

pen. Maar ook voor Alex is het tijd om het 

stokje over te dragen: René Huurdeman 

neemt het van hem over.  

Alex vertelt: Eén van de belangrijkste vra-

gen elk jaar was: Is de fanfare geregeld? 

De geweldige mensen van de Damiate 

band uit Haarlem wisten in het begin niet 

wat ze zagen hier op het oranjeplein. Inmid-

dels is het vaste prik en genieten ze met 

volle teugen mee. Wat hebben we ze ge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mist het afgelopen jaar.  Ik was een manus-

je van alles, zo was ik in contact met de 

koning, en zo stond ik in een container afval 

in elkaar te stampen. Maar wat hebben we 

een lól gehad. Deelname in het Oranjeco-

mité mensen, het is geen enkele moeite of 

verplichting. Een avondje samen drinken 

een plan maken, het is één en al plezier.  

Victor sluit af: En volgend jaar mensen, als 

het allemaal weer mag, ‘overdress’ dan 

vooral. Kom verkleed, kom dubbel en dwars 

in het oranje.  

Wees jezelf, wees een koning(in)! 

Jenet van Lubek 

 

Victor trots als een pauw met het statieportret 

Het oude koningspaar op het bordes tijdens Koningsdag  
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Hondenpoep         ruim het op alsjeblieft!!!! 
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MASTER YOUR MIND!  
Heb je ooit geprobeerd je gedachten onder con-

trole te krijgen? Met behulp van een app, of een 

zelfhulpboek? Heeft het een tijdje geholpen? 

Maar vroeg of laat was je waarschijnlijk terug bij 

af? Er is een andere manier om die mentale pro-

cessen in je hoofd de baas te worden. Dat kan 

door 21 dagen achter elkaar dagelijks 30-

minuten meditatie te oefenen. Wat ook helpt is 

om jezelf te trainen vriendelijk en liefdevol om te 

gaan met jezelf en de mensen om je heen. Dat 

betekent dat je jezelf verbindt met vriendelijke 

gedachten, vriendelijke woorden en daden.  

Door Covid-19 is mijn digitale droom in een snel-

treinvaart gerealiseerd. Met als resultaat vier 

blended programma’s om je vitaliteit en werk-

leven balans te verbeteren: verbinding met de 

natuur, je immuunsysteem versterken, meer yin 

beweging in je yang leven én training van je 

mind. In 2020 deden er mensen uit 22 verschil-

lende landen mee. Gewoon vanuit ons Bosch & 

Vaart kwartier. Dit is misschien ook ‘reclame’, ja 

beetje wel, maar ik deel het vooral om te laten 

horen dat het dus wérkt. Online, samen met an-

deren, je mind trainen. Samen is het gemakkelij-

ker en ook leuker.  

Hoe werkt het dan? Dit zijn een aantal richtlijnen 

hoe je de drukte in je hoofd kunt benaderen zo-

dat deze niet jouw leven gaat beheersen en be-

palen.  

STAP 1. Erken je gedachten. Luister naar je ge-

dachten zonder oordeel of analyse. Alsof je van-

uit een helikopter kijkt naar al die gedachten. 

Zodra de gedachten zich gehoord voelen zal het 

rustiger worden in je hoofd.   

STAP 2. Accepteer je gedachten. Misschien heb 

je schoon genoeg van je negatieve of van je 

steeds herhalende gedachten, maar ze zijn er 

wel. Je kunt je gedachten dus beter accepteren 

en doorgaan met je werk en je leven.  

STAP 3. Realiseer je dat je gedachten gewoon je 

gedachten zijn. Je gedachten zijn mentale ge-

beurtenissen die in je hoofd plaatsvinden. Het 

heeft niets te maken met wie je bent! Je bent niet 

je gedachten. 

STAP 4. Leid je geest naar het huidige moment. 

Je kunt het mindfulness noemen. Maak er een 

gewoonte van om je gedachten op te merken en 

ze weer voorbij te laten gaan. Kom terug naar 

het huidige moment door je aandacht naar je 

adem te brengen. Volg 3x heel bewust je inade-

ming en je uitademing.   

STAP 5. Je gedachten zijn mentale gewoonten. 

En zoals elke gewoonte kost het tijd om te veran-

deren. Help je hersenen te resetten. Het herha-

len van voorgaande stappen kan de gevestigde 

patronen van drukte of negativiteit transformeren.  

Dus. Master your mind before it masters your life!  

Ingrid Valks 

Wagenweg 192 

ingrid@thepoweroftimeoff.com 

0651097805 

the power of time off 
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Intussen op de Schouwtjeslaan 
Het bestuderen van foto's van je eigen 

straat kan grappige verrassingen opleve-

ren.  Zo zie je in het fotoboekje dat uit-

kwam bij het honderdjarig bestaan van 

de Bosch & Vaart in 2001 dat sommige 

voortuintjes toen nog niet bestonden 

(Schouwtjeslaan no 27 en 29), dat een 

buurhuis (no 27) een verdieping mist en 

dat sommige details uit de diverse interi-

eurs raadselachtig lijken.  

Vage schildering 

Ook Schouwtjeslaan 25 (gebouwd in 1904 

op de hoek met de Uit den Boschstraat) is 

daarin vertegenwoordigd met foto's van het 

glas in loodraam boven het trappenhuis en 

vooral van een wat vage muurschildering 

van 2 meter breed bij 4 meter hoog. Op het 

eerste gezicht kun je je afvragen wat die 

schildering moet betekenen en dat deden de 

huidige bewoners Sjoerd en Evelien Zeelen-

berg bij hun komst in 2014 ook. Maar veel 

tijd om zich daar het hoofd over te breken 

hadden ze niet, met alles wat bij verbouw, 

verhuizing en de zorg voor inmiddels vier 

jonge kinderen komt kijken. 

Fabels van Lafontaine 

Afgelopen zomer was daar dan eindelijk tijd 

om de schildering aan een diepgaander 

onderzoek te onderwerpen, “En”, zo vertelt 

Sjoerd, “de vele malen dat je zo'n trap op- 

en afloopt ga je onwillekeurig toch steeds 

meer kijken naar al die ogen van de geschil-

derde dieren. Je gaat je eraan hechten. “ 

Welke dieren hier vereeuwigd zijn? De 

leeuw en de rat, het paard en de ezel, de 

raaf en de vos, de schildpad en de haas: in 

totaal zijn hier zeven fabels van Lafontaine 

afgebeeld. Sjoerd besloot een restaurateur 

opdracht te 

geven de 

schildering op 

te knappen 

en tijdens dit 

werk kwam 

ook de signa-

tuur van de 

schilder te-

voorschijn: 

Roelf Ger-

brands, een 

Haarlemse 

schilder die 

leefde van 

1881 tot 

1951, had dit 

tableau ge-

schilderd tij-

dens de Twee-

de Wereldoorlog in 1942. Sjoerd raakte ge-

ïntrigeerd en bracht in kaart wie er allemaal 

in het huis hadden gewoond en gewerkt. 

Waarom had Gerbrands deze schildering 

aangebracht? 

Jeugdherinneringen 

Hij speurde Els Hoog op, die als kind in het 

huis opgroeide, haar vader was mededirec-

teur van Van Tubergen kwekerij. In 1914 

werd Schouwtjeslaan 25 aangekocht door 

de firma Van Tubergen. Het huis 

was handig gelegen vanwege de 

toegang tot de kwekerij die zich 

direct achter het huis bevond. Els 

had nog vele foto's en herinnerin-

gen. Zo wist zij te vertellen dat 

tijdens de oorlog de medewerkers 

van de kwekerij en vrienden en 

bekenden van de familie in het 

grote trappenhuis tulpenbollenkoe-

ken te eten kregen en melasse van 

suikerbieten, een welkome aanvul-

ling op het toen karige dieet. Ger-

brands behoorde tot die groep en 

heeft mogelijk als dank de schilde-

ring aangebracht. 

Leeuw en rat 

De fabel van de leeuw en de rat is 

zeer toepasselijk: koning Leeuw toont zich 

grootmoedig ten aanzien van zijn kleine 

onderdaan de Rat en als op een later mo-

ment koning Leeuw verstrikt raakt in een net 

is het Rat die hem te hulp schiet en geduldig 

een ontsnappingsgat in het net knaagt. Wie 

zich grootmoedig betoont kan een weder-

dienst op een later moment tegemoet zien. 

Gerbrands was een veelzijdig kunstenaar, 

hij maakte ook glas-in-loodramen voor de 

Remonstrantse kerk in de Wilhelminastraat, 

hij was o.a. decoratieschilder.  De natuur 

speelt een belangrijke rol in zijn werk. 

Roetsjen 

De architect van Schouwtjeslaan 25 was 

Andries de Maaker, die meer dan veertig 

woningen in de Bosch & Vaart heeft ontwor-

pen. Daarnaast ook bijvoorbeeld het ECL, 

vele villa's in Bloemendaal en de bekende 

buitenplaatsen Leyduin en Vinkenduin in 

Vogelenzang. Gezien het grote aantal ka-

mers op nummer 25 is het niet verwonderlijk 

dat er meestentijds kinderrijke gezinnen 

hebben gewoond. Grappig is dat Sjoerd en 

zijn vrouw hun kinderen plezier zien beleven 

aan dezelfde dingen als de eerder genoem-

de Els Hoog: lekker van de trap afroetsjen, 

hangen op de grote radiatoren, verstoppertje 

spelen in de kelder en op zolder, met overal 

gezellige hoekjes. En natuurlijk rondrennen 

in de grote tuin, die ook door menig huidig 

buurtgenootje is ontdekt. 

De muurschildering is opnieuw tot leven 

gekomen na de restauratie en komt prachtig 

uit tegen het Rijksmuseum blauw. Waar 

thuiswerken al niet toe kan leiden..! 

Maaike le Grand 

Wie meer weet of informatie heeft over de ge-

schiedenis van het pand wordt van harte uitgeno-

digd contact op te nemen met  Sjoerd via:  

sjoerdzeelenberg@hotmail.com. 
zeven fabels van Lafontaine    

Foto: Chris Hoefsmit 

De muurschildering is opnieuw tot leven gekomen        Foto: Chris Hoefsmit 

De leeuw en de rat       Foto: Chris Hoefsmit 
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Buurtgenoten: Annet Hock 

                                                                         ‘Ik besloot de lat op een andere plek te leggen.’                           Foto: Chris Hoefsmit 
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“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik 

denk dat ik het wel kan.” 

Het van veel lef getuigende motto van Pippi 

Langkous is onze buurtgenoot Annet Hock 

op het lijf geschreven, het lijkt warempel wel 

de rode draad in haar leven. Een jaar of 

dertig woont ze nu in de Bosch & Vaart, 

samen met haar man Peter Römer; hun vier 

kinderen zijn het huis uit. Inmiddels heeft ze 

twee literaire thrillers op haar naam staan, 

die ze samen met Peter heeft geschreven: 

‘En nu ik!’ en ‘Oog om Oog’. In het eerste 

boek worden de systeemdraden in een ge-

zin ingenieus verweven tot een plot waarin 

niet alleen de achtergrond van een moord, 

maar ook een bepaald type gezinsnetwerk 

wordt blootgelegd. Het tweede boek be-

schrijft de valkuilen binnen een vrienden-

groep. 

De lat anders leggen 

Veel mensen dromen ervan om een boek te 

schrijven en dat gepubliceerd te zien, alsof 

dan je aardse bestaan echt is vastgelegd. 

Gek genoeg geldt dat niet voor Annet, haar 

vader prentte haar altijd in dat ze geen door-

zettingsvermogen had. Ze kan er nu om 

lachen en stelt dat ze niet zíjn soort doorzet-

tingsvermogen had. “Het is allemaal heel 

intuïtief, hoe een lat ligt in een systeem zo-

als je dat in een gezin kunt ontrafelen. De lat 

werd bij ons heel hoog gelegd en ik besloot 

de lat op een andere plek te leggen”, vertelt 

Annet. 

Nieuwsgierig 

“Ik ben razend nieuwsgierig en heb dat posi-

tief weten te draaien in een grote interesse 

in de ander, ik wil weten wat hen drijft. Als 

meisje van 12 ging ik al diepgaande ge-

sprekken aan met de moeder van een vrien-

dinnetje, die in scheiding lag. Ik wilde weten 

hoe het kon dat zo'n huwelijk misliep en 

bouwde natuurlijk op de ervaring die ik als 

kind al had met mijn eigen ouders die in 

scheiding lagen. Mijn grootste talent is dat ik 

nieuwsgierig ben naar de ander.“ 

Nog steeds volgt Annet ieder jaar een nieu-

we scholing. Haar nieuwsgierigheid onder-

bouwt ze met verschillende trainingen en 

opleidingen om sterker te worden in haar 

werk. 

Van docent naar coach 

Toen ze in de jaren '80 afstudeerde in Ne-

derlands waren er bijna geen banen als 

docent, dus toen ze op een technische 

school terecht kon greep ze die kans. “Maar 

al snel bleek me dat je daar niet met litera-

tuur moet aankomen, dus ik besloot ze iets 

te bieden waar ze in hun directe toekomst 

wat mee zouden kunnen: het solliciteren 

naar een baan in de technische wereld, het 

transport van school naar werkplek. Ik ben 

toen veel meer de communicatiekant opge-

gaan en heb me op training en coaching 

toegelegd. “ 

Sinds 1998 heeft Annet haar eigen coaching 

bedrijf. 

“Het meest motiverende is als je bij mensen 

een turn kunt bewerkstelligen, zodat ze 

weer een positieve draai maken in hun 

werkomgeving. Ik heb vroeger voor de ge-

meente Zaanstad een traject ontwikkeld 

voor vrouwen die door scheiding in de bij-

stand terecht waren gekomen, om ze te 

motiveren zelf een plan te maken om zo 

snel mogelijk uit deze situatie te geraken. 

Later ben ik weer teruggegaan naar mijn 

oude liefde: de technische wereld. Daar 

werken mensen die heel gespecialiseerd 

zijn op hun eigen terrein, maar die als het op 

communicatie aankomt de plank compleet 

mis kunnen slaan. Dat vind ik een interes-

sante uitdaging. “ 

Samen een boek schrijven 

Het idee om samen een boek te schrijven 

kwam van haar echtgenoot Peter. Hij had 

zich teruggetrokken uit de televisiewereld, 

de kinderen waren de deur uit en ze hadden 

voor het eerst in hun leven de kans om twee 

maanden in Spanje door te brengen. Op 

Annets vraag wat ze daar dan eigenlijk zou-

den gaan doen, was het zijn voorstel samen 

de structuur van een thriller te doordenken. 

Dan zou hij daarna de dialogen schrijven en 

zij de psychologische kant van de respectie-

velijke hoofdpersonen in kaart brengen. 

Samen hebben ze al wandelend de hoofd-

structuur bedacht en later gecheckt of de 

dialogen passen bij de karakterstructuur van 

het personage. 

Een hoog Haarlem-gehalte 

Het zal de lezer opvallen dat ‘En nu ik!’ een 

hoog Haarlem-gehalte heeft met menig ve-

nijnig spottende ondertoon.  Annet: “Ik kijk 

veel om me heen en toen ik in Haarlem 

kwam wonen hoorde ik allerlei vrouwen over 

hun leven dat bestond uit kinderen naar 

sportafspraken brengen, koffiedrinken met 

elkaar en dan ook nog klagen over het zwa-

re leven dat ze hadden! En nu ik!“ Direct 

daarop laat ze volgen dat ze ook veelvuldig 

het omgekeerde meemaakt: toen Peter en 

zij een paar weken geleden beiden corona 

hadden stond er regelmatig een door buren 

bereid lekker maaltje voor de deur. En bij de 

buurvrouw kan ze altijd aanbellen voor een 

kopje melk. Corona heeft haar ook genood-

zaakt heel veel om te gooien om haar coa-

ching bedrijf overeind te houden en dat lukt 

dankzij hard werken. 

Onderwijs maakt het verschil 

Hoewel D66 niet van oudsher haar partij is, 

doet het haar goed dat Kaag zo'n succes 

heeft geboekt. Met name de onderwijspara-

graaf spreekt haar aan, want daar wordt het 

verschil gemaakt. Drie van haar kinderen 

hebben dyslexie en zijn toch goed terecht-

gekomen dankzij het feit dat Annet en haar 

man extra hulp konden financieren. Ook de 

wijze waarop Kaag met hatemail omgaat, 

spreekt de feminist in haar aan. Ze ziet met 

genoegen dat er onder de jongeren een 

nieuwe wave van feminisme rondwaart en 

concludeert trots dat goed voor jezelf zorgen 

en goed sociaal werk doen heel goed sa-

men kunnen gaan. Wat je doet moet ideali-

ter niet alleen voor jezelf van waarde zijn 

maar ook voor de samenleving. 

Maaike le Grand 

En nu ik! 
Na een periode van 

zakelijke en per-

soonlijke tegenslag 

lijkt het tij te keren 

voor Pien Verschuur 

en haar gezin. Haar 

beide kinderen zijn 

klaar om hun vleu-

gels uit te slaan. 

Pien yogastudio is 

sinds de recente opening een succes. En 

het nieuwe project van haar man Johan lijkt 

een eerdere, mislukte investering voldoen-

de te compenseren. 

 

De plotselinge terugkeer naar Aerdenhout 

van Edmond Pieket, een oude bekende, 

zorgt echter voor grote onrust. In de weken 

die volgen stapelen de problemen zich op. 

Leugens en bedrog maken van vroegere 

vrienden vijanden. Piens zorgvuldig opge-

bouwde wereld wordt bedreigd. En wanneer 

iedereen om haar heen er een eigen agen-

da op na blijkt te houden... wie kan ze nog 

vertrouwen?  

 

Oog om Oog 
Al meer dan twintig 

jaar kennen ze el-

kaar, de vrienden-

groep rond jeugd-

vrienden Sander en 

Lucas. Vier stellen 

die lief en leed, zon- 

en feestdagen met 

elkaar deelden. En 

van oudsher minimaal één week per jaar 

met hun gezinnen naar Schiermonnikoog 

gingen – de ouders in het grote huis, de 

kinderen in tentjes in de tuin. Toen de kin-

deren eenmaal het huis uit waren werd de 

vriendschap minder vanzelfsprekend. Ze 

zagen elkaar nog wel, maar de banden 

werden minder hecht. 

Uit nostalgie besluiten de acht nog eenmaal 

terug te keren naar de goede oude tijd. 

Maar het is niet meer hetzelfde. De onder-

linge verhoudingen zijn veranderd, er is 

veel gebeurd. En wat een vrolijke reünie op 

Schiermonnikoog had moeten zijn, loopt uit 

op een drama. Want het verraad dat een 

kwarteeuw jaar geleden plaatsvond, vindt 

eindelijk zijn uitweg…  

Bron: hebban.nl 
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Tekening: Daan Berkhof  

Vele straten in de Bosch & Vaart zijn ver-

noemd naar fraaie buitenplaatsen, maar 

waarnaar verwijst toch de naam van de 

Schouwtjeslaan? 

Al in zeer vroege documenten wordt de ver-

binding tussen grofweg Wagenweg en het 

buiten Elswout Pijlslaan genoemd, in 1485 

wordt de naam al genoemd. Er was nog 

lang geen trekvaart gegraven om Haarlem 

met Leiden te verbinden, dat gebeurde pas 

in 1657 in nauwelijks acht maanden tijd. 

Een ongelooflijke prestatie als je in aanmer-

king neemt dat deze klus met uitsluitend 

man- en paardenkracht geklaard moet zijn. 

Het was evenwel een meesterzet, want van-

af dat moment kon er een zeer reguliere 

verbinding onderhouden worden tussen 

beide steden. Twee eeuwen lang vertrokken 

vanuit Haarlem en Leiden negen trekschui-

ten per dag. In totaal gingen er een kleine 

15 miljoen passagiers mee; in het topjaar 

1677 werden tussen beide steden 148.000 

passagiers vervoerd. 

Deze vaart betekende evenwel een onder-

breking van de belangrijke verbindingsweg 

Pijlslaan en enige tijd werd er een veer inge-

zet om mensen over te zetten, met behulp 

van een schouwtje, een boottype met een 

platte bodem. Vermoedelijk is dat de oor-

sprong van de huidige naam. Op gezette 

afstanden waren er halteplaatsen, en het ligt 

voor de hand dat de nog steeds bestaande 

uitspanning van het Schouwtje op de hoek 

met de Leidsevaart een opstapplaats was, 

waardoor de naam bleef plakken. Tot zover 

mijn vermoedens. Misschien weten de le-

zers meer! 

Maaike le Grand 

Waar komt de naam 
Schouwtjeslaan  
vandaan? 
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In de winter ligt het werk in de heemtuin 

stil. Wij rooien ook de strootjes en spriet-

jes niet omdat daarin veel insecten zich 

voor de kou hebben verstopt. Het ziet er 

in deze tijd niet uit als een tuin. Ook staat 

een deel onder water wat ons ongetwij-

feld op verlies van planten komt te staan. 

In de zicht-

lijn naar de 

Wagen-

weg heb-

ben wij 

doorge-

werkt. Veel 

bramenop-

slag is 

gerooid en 

de hoopjes 

hebben we 

laten lig-

gen voor 

de muizen 

en de kik-

kers. We vonden ook veel zeven-stippelige 

Lieveheersbeestjes. Wat er ook te zien was, 

was de Buizerd. Vlak boven het hoofd van 

een van ons dook hij neer. Totaal niet 

schuw, zo mak als een kip. Later keek hij 

vanaf een tak hoe wij werkten en opeens 

viel hij naar beneden in de greppel en ving 

een muis. Naderhand kregen we van alle 

kanten meldingen dat de buizerd hier of daar 

zat en in het gras wormen pikte. 

Toen werd het begin februari heel koud. De 

vaart vroor dicht. Omdat er een hulpvraag 

was van de Vogelwerkgroep om de IJsvogel 

te redden hebben we ons best gedaan om 

wakken te maken in het ijs van de vaart. 

Maar toen kwam het telefoontje van Els Wol-

sink: ”de IJsvogel zit te vissen in mijn vijver. 

En Kijk! Daar komt hij alweer boven met een 

visje.” Het heeft Els heel wat Elrits-visjes 

gekost, maar de IJsvogel is inmiddels weer 

gezien. We hopen dat hij dit jaar in het Vo-

gelbos wil gaan broeden. 

Nu, eind maart, zijn we in de slag om wilgen-

rillen aan te leggen langs de parkeerplaats. 

Die zijn goed voor de biodiversiteit. Ook de 

manege past het wilgensnoeihout toe. Wist 

u dat paarden dol zijn op de bast van wil-

gen? Er zit ‘aspirine’ in de bast. 

Helaas hebben we ook een lijstje ‘Verdriet’. 

Langs het fietspad zijn in de berm veel 

boompjes gesloopt. De geplante Tamme 

kastanje in de ‘bijentuin’ is totaal afgebro-

ken. Al onze mooie paaltjes van vak 2 zijn 

geroofd. En hondeneigenaren vinden het 

wel handig om hun hond uit te laten in de 

heemtuin, met als gevolg dat wij vaak in die 

poep stappen. 

Maar wij zetten door. Er komt een nieuwe 

Tamme kastanje, het houtsnipperpad is her-

steld, de vijver staat vol water en we kijken 

gespannen of er al een kikker in zit. 

De gele Kornoelje bloeit prachtig, het Klein 

hoefblad bloeit met gele zonnetjes en de 

Dotter heeft de eerste gele bloem al open. 

Om het geheel compleet te maken worden 

door ons gele naamkaartjes bij diverse plan-

ten geplaatst. Het wordt een feest in geel 

waar gelukkig veel mensen 

van genieten. 

Met groene groet,  

Titi des Bouvrie 

 

foto’s: Titi des Bourvrie 

Bericht uit de Heemtuin Eindenhout 

Klein hoefblad     

Gele kornoelje          

Bosch en Haard 
Struikelend over boomstronken en tak-

ken ren ik verder, maar ik kán bijna niet 

meer. Een vonkenregen daalt op me 

neer, de lucht ziet feloranje. Boven me 

zie ik boomkruinen in de fik vliegen. Het 

vuur begint zich als een ring om me heen 

te sluiten. Rook en as benemen me de 

adem, de sjaal die ik voor mijn mond 

houd helpt hier niets bij. Dan struikel ik 

en val… 

Badend in het zweet word ik wakker. De 

opluchting die hierop volgt is van korte duur. 

Gedachten buitelen over elkaar heen. Ben 

ik dood en in de hel terecht gekomen? Staat 

Lucifer ‘himself’ soms op de stoep? Maar 

wat heb ik dan op mijn geweten? Of ben ik 

op vakantie op Stromboli en is de vulkaan 

uitgebarsten? Die bosbrand uit mijn nacht-

merrie is verdwenen maar toch adem ik nog 

steeds een enorme rooklucht in.  

Uiteindelijk begint het te dagen. Ik ben thuis. 

Thuis in Haarlem, onder de rook van de 

Bosch- en Vaart buurt. Geliefd door de in-

woners en gedroomd door vele anderen. 

Miljoenenpanden gaan hier als warme 

broodjes over de toonbank. Ik woon er 

graag maar dat kan me nu even gestolen 

worden. Bosch en Haard dekt de lading op 

dit moment beter. Het epicentrum van de 

houtkachels. Na het kopen van zo’n warm 

broodje, volgt vaak een rijkelijk beleg in de 

vorm van een kostbare verbouwing. Veelal 

met ‘natuurlijke materialen’ ‘aardetinten’ en 

een jungle aan planten. De stadse mens wil 

weer verbinding voelen met de natuur en 

wat draagt daar nou meer aan bij dan ’s 

avonds met een mooi glas wijn in je eigen-

ste flakkerende vuurtje te staren. Lekker 

mindful.   

Ik begrijp het hoor, ik bezit er geen maar de 

aantrekkingskracht laat ook mij niet koud (of 

nou ja, dus eigenlijk wel). Dan zouden de 

Pieten ook eindelijk echt eens door de 

schoorsteen kunnen komen.  

Met een rauwe keel begin ik te hoesten. Ik 

voel me allesbehalve verbonden met de 

natuur. Ja, met een terminale moeder na-

tuur, waarbij ik lijdzaam toe mag kijken. 

Waar zijn we mee bezig? De fijnstofcijfers in 

Haarlem zijn al niet om over naar huis te 

schrijven. We zijn toch fucking Bear Grylls 

niet? Overleven wordt hier volgens mij voor-

al gedaan met wijn en afhaalkaviaar.  

Uiteindelijk loop ik rochelend naar de lo-

geerkamer, waar het raam dicht zit en het 

milieu een stuk aangenamer is. Daar val ik 

uiteindelijk weer in een rusteloze slaap, om 

na een paar uur uitgeput wakker te worden. 

Buiten mist het. De as-en brandlucht hangt 

nog steeds als een grijze deken over de 

buurt.  

Nu hoor ik (vermoedelijk) de buurtmannen 

denken: En wat komt er nu? Gaan ze me, 

nu ik niet meer met mijn Tesla naar kantoor 

kan scheuren, nu ik die lekkere collega niet 

meer diep in haar decol….ogen kan kijken 

bij die goede koffieautomaat, nu ik geen 

zaken meer kan doen in Dubai, gaan ze me 

mijn laatste restje mannelijkheid afnemen 

door mijn vuurtje te willen blussen? No way, 

Jose. Dat momentje van de dag nemen ze 

mij NIET af. Er is ons al zoveel afgepakt! 

Maar dan klop ik jullie digitaal op de afhan-

gende schouders en dan zeg ik: rustig 

maar, rustig maar. Ik gun jou je vuurtje. Jij 

mag je vuurtje blijven branden. Maar doe 

het met beleid en maak er weer een wat 

zeldzamer speciaal momentje van. De fik 

hoeft er toch niet elke avond in? Ook op 

andere gebieden zal af en toe inmiddels 

vaak genoeg zijn. En alsjeblieft,   

steek het vuur nooit aan als het windstil is 

en het gaat misten!  

Dankbare buren zijn ook wat waard.  

‘Onder de rook van’ 
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Ommetje Bosch & Vaart  ‘Boschwandeling’ 
In deze tijden van lockdown, avondklok 

en reisverboden is de belangstelling voor 

de directe woonomgeving toegenomen. 

Een ommetje door je eigen woonbuurt is 

ook een leuk tijdverdrijf. Dertig jaar gele-

den was dat niet anders. Marjan Maan-

dag, een kunsthistorica uit Rotterdam, 

studeerde toen af op een scriptie over de 

bouwgeschiedenis van Bosch en Vaart. 

Zij heeft toen ook een heel leuke archi-

tectuurwandeling door de buurt samen-

gesteld.  

Haar wandeling (kaart en beschrijving) kan 

met behulp van de bij dit artikel geplaatste 

QR-code worden gedownload. De wande-

ling van Marjan Maandag is een architec-

tuurwandeling. Ik heb bij haar wandeling 

anekdotes verzameld die betrekking hebben 

op de straat waarin je loopt. Ik heb de wan-

deling van Marjan Maandag opgeknipt in 

twee delen: een deel Bosch en een deel 

Vaart. Dit is de Boschwandeling. In de vol-

gende kroniek komt de Vaartwandeling. We 

beginnen op het Oranjeplein en lopen dan 

de Zomerluststraat in. 

Zomerluststraat 23 -  Gejus en Swen  

Op nummer 23 woonde hier vroeger Gejus 

van der Meulen, zeer bekend keeper van 

HFC en het Nederlands Elftal. Gejus van de 

Meulen was arts en tot verbazing van zijn 

patiënten zeer fout in de oorlog. Als SS-er 

heeft hij aan het oostfront gestreden. Veel 

later woonde hier de inmiddels overleden 

Swen Hartmans. Vele wijkactiviteiten von-

den in haar huis en tuin een gastvrij onder-

komen.  

Zomerluststraat 4 -  Koetshuis Bosch & 

Vaart 

Niet alles van de buitenplaats Bosch en 

Vaart is verdwenen. De vroegere koetsiers-

woning en stallen zijn terug te vinden in het 

witte huis aan de Zomerluststraat 4, ook wel 

bekend als "Nora". Projectontwikkelaar en 

architect P. Kuiper jr. vestigt er rond 1910 

het kantoor van zijn Exploitatiemaatschappij 

Bosch en Vaart. Al meer dan 40 jaar is hier 

nu Datawell gevestigd. Datawell is een be-

drijf dat oceanografische meetinstrumenten 

ontwikkelt. 

 

Wagenweg 214 - De Plekk 

Aan het eind van de straat wijken we even 

van de route af om een coffee to go aan te 

schaffen bij De Plekk. Het winkel-woonhuis 

waar thans De Plekk is gevestigd dateert uit 

1932. Na slagerij Van Hemsbergen, was in 

dit pand een automatiek, restaurant Hilda, 

later omgedoopt in Wisma Hilda, en restau-

rant Hout gevestigd. Bij aankoop van twee 

coffees to go ontvangt u geheel gratis 

(zolang de voorraad strekt) de oorspronkelij-

ke architectuurwandeling van Marjan Maan-

dag. 

Wagenweg 65 - Buitenplaats Zomerlust 

Buitenplaats Zomerlust krijgt zijn huidige 

vorm in 1808 en zijn huidige aanzien rond 

1850 door de toevoeging van een balkon. 

Eigenlijk heeft Zomerlust twee voorkanten: 

aan de Wagenweg en in de Haarlemmer-

hout. In 1967 is het huis zo verwaarloosd, 

dat plannen worden gemaakt voor sloop en 

nieuwbouw van twintig flats. Het verzet te-

gen dit onzalige plan had succes. De buiten-

plaats werd gerenoveerd en de Haarlemse 

burgemeester Mr. Dr. L. de Gou wordt in 

1968 de nieuwe bewoner. De huidige burge-

meester woont elders.  

Spruitenbosstraat 4 - Lijk zonder hoofd 
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Tien dagen woonde de familie Hageman 

(man, vrouw en klein kind) in hun nieuwe 

huis aan de Spruitenbosstraat 4. In de nacht 

van 10 op 11 mei 1905 brak er brand uit. De 

kamers van een onderhuurder, de heer J.H. 

Muller, stonden in lichterlaaie. Volgens de 

heer des huizes was deze onderhuurder 

gelukkig op reis. De volgende dag echter 

vond men het verkoolde lijk van een onge-

veer 50-jarige man. Tot op de dag van van-

daag is niet definitief komen vast te staan of 

het de resten waren van de heer J.H. Muller. 

Identificatie was onmogelijk omdat het hoofd 

ontbrak…………. De huizen aan de Sprui-

tenbosstraat 2 en 4 hebben dus maar zeer 

korte tijd twee verdiepingen gekend. Bij de 

herbouw besloot men de verwoeste tweede 

verdieping niet opnieuw op te bouwen. In-

middels heeft nummer 4 weer een tweede 

verdieping. 

Spruitenbosstraat 14 - Vreugde 

Louis Vreugde is de architect, opdrachtge-

ver en bewoner van het opvallende pand 

Spruitenbosstraat 14. Hij wint de tweede 

prijs bij de gevelwedstrijd en krijgt ƒ 1250,-. 

Vreugde is ook beeldhouwer en dat is goed 

te zien aan de vormgeving van de gevel. Hij 

is vooral bekend door de vele beelden die 

hij maakt voor het Instituut voor de Tropen 

in Amsterdam. De beelden die tegenwoordig 

het nieuwe stadskantoor aan de Raaks op-

sieren en oorspronkelijk op de school aan 

de Raaks stonden zijn ook van de hand van 

Louis Vreugde. 

Bosch en Vaartstraat 31 - De letters van 

Bosch en Vaart 

In het Mededeelingenblad Bosch en Vaart 

(april 1980) schrijft Jan Wienese  dat ten 

tijde van de sloop van Bosch en Vaart rond 

1930 de heer C.M.J. de Jongh het toe-

gangshek met de letters bij het vuilnis ziet 

liggen. Eigenaar D. Houtkooper heeft er 

geen bezwaar tegen dat De Jongh ze mee-

neemt. Na enige omzwervingen belanden 

de letters bij de antiquair H. Blazer, waar 

Jan Wienese ze koopt. Sinds 2 oktober 

1977 bevinden de letters zich boven de 

voordeur van het huis van Jan Wienese. Jan 

Wienese is inmiddels overleden, maar de 

letters bevinden zich nog steeds op de voor-

gevel. Het appartementencomplex op de 

Wagenweg dat op de plaats van de vroege-

re buitenplaats Bosch en Vaart is gebouwd, 

heeft nu boven de entree van de onder-

grondse parkeergarage een kopie van deze 

letters. 

Bosch en Vaartstraat – De eerste huizen 

De eerste huizen van Bosch en Vaart zijn 

Bosch en Vaartstraat 11 en 13, twee bene-

denhuizen en bovenwoningen. Ze zijn ge-

bouwd door de Heemsteedse aannemer en 

architect Arie de Haan. In oktober 1901 ver-

zoekt De Haan het gemeentebestuur drin-

gend de eerste straat van Bosch en Vaart te 

voorzien van gas- en waterleidingen. Dat 

moet snel, omdat hij het grootste deel van 

woningen al heeft verhuurd. Officieel heeft 

de straat dan nog geen naam. Pas in maart 

1902 krijgen de straten in Bosch en Vaart 

een naam, bij besluit van de gemeente 

Heemstede. 

Wagenweg 61 – Spruitenbosch &  

Cranenburgh 

De buitenplaats Spruitenbosch wordt voor 

het eerst genoemd in 1642. Rond 1870 

wordt de oude buitenplaats afgebroken en 

een nieuw huis gebouwd. Tot 1928 is R. de 

Favauge eigenaar van Spruitenbosch. Prins 

Hendrik, een jachtvriend van R. de Favau-

ge, heeft ooit gelogeerd op Spruitenbosch, 

in de kamer rechts boven de ingang. Onder 

dreiging van de annexatie door Haarlem 

biedt De Favauge in 1927 zijn huis te koop 

aan. Notaris R.C.A. van Cranenburgh koopt 

Spruitenbosch van De Favauge en vat het 

plan op om een woonhuis naast Spruiten-

bosch te bouwen. De architecten Thunissen 

en Hendricks maken een ontwerp, maar 

mevrouw Van Cranenburgh vindt het niet 

modern genoeg. De Heemsteedse architect 

Peper moet het ontwerp verbeteren en op-

vrolijken. Het uiteindelijke huis De Cranen-

burgh zit vol modern vernuft, zoals voorge-

steld door de praktisch ingestelde mevrouw 

Van Cranenburgh. Recent heeft de klein-

dochter van Mevrouw Van Cranenburgh het 

huis Cranenburgh verkocht. 

Westerhoutstraat 28 - Hoe het eigenlijk 

hoort 

Amy Groskamp-ten Have schrijft in 1930 

een boek dat later het standaardboek over 

etiquette zal worden: Hoe hoort het eigen-

lijk?. Zij vestigt zich in 1939 in de Wester-

houtstraat 28. De journalist Ischa Meijer 

woont enige tijd in de Westerhoutstraat, 

evenals W.L. (Boebie) Brugsma en Leoni 

Jansen. 

Boekenrodestraat 9 - Politie en  

huisvrouwen 

Na herhaalde verzoeken om enige vorm van 

politietoezicht in Bosch en Vaart, bouwt de 

gemeente Heemstede in 1913 een dienst-

woning in de Boekenrodestraat 9. Aan de 

voorzijde krijgt de politie een kantoorruimte. 

Ook komt er een lokaal voor verkiezingen 

en vergaderingen. De politieagent die de 

post bemant, krijgt de dienstwoning op de 

eerste verdieping. Achter het huis worden 

een brandspuit, brandladders en gereed-

schap opgeslagen. In de jaren zestig wordt 

de politiepost opgeheven en wordt het pand 

in gebruik genomen door de afdeling Haar-

lem van de Nederlandse Vereniging van 

Huisvrouwen. Tegenwoordig is het huis vol-

ledig in gebruik als woning. Een gevelsteen 

houdt de herinnering aan de huisvrouwen 

levend. 

Terug naar het Oranjeplein, einde van de 

Boschwandeling 

Hans van der Straaten 

Scan de code om de wandeling te downloaden 
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De Groene Kroon  

Eerste Energiecoach-bezoeken een feit 

Met een bezoek op veilige afstand of online-

meeting zijn de eerste Energiecoaches in 

maart gestart met bijna 10 huiseigenaren; 

negen coaches zijn in totaal actief in de 

Koninginnebuurt en Bosch & Vaart. Tijdens 

de onverwachtse koude periode konden 

zelfs de eerste infrarood-scans (IR-scans) 

gemaakt worden, waardoor je goed kon zien 

wat de zon en isolerende maatregelen doen 

met een huis uit 1912 met Energielabel C in 

beschermd stadsgezicht. 

Wijkcontract getekend en themabijeen-

komst Isolatie 21 april (online) 

Op 28 maart tekende De Groene Kroon met 

de wijkraad en wethouder Floor Roduner 

mee voor het Wijkcontract, hierdoor is de 

opstart van de wijkvereniging voor Duur-

zaam Wonen financieel gedekt: na de eer-

ste negen Energiecoaches zullen in het 

najaar ook de tweede lichting opgeleid wor-

den. Nu kan er tijdens een huisbezoek 

(alleen op koude dagen tijdens de winter) 

gewerkt worden met IR-scans maar kan 

ieder lid het hele jaar door beschikken over 

het eigen HOOM-dossier. Met deze digitale 

tool kan je samen met de ervaringsdeskun-

dige Energiecoach uit de wijk aan de slag 

kan om duurzamer wonen voor jouw huis in 

kaart te brengen. Voor alle geïnteresseer-

den rondom het thema Isolatie is een bij-

eenkomst online te volgen op woensdag 21 

april tussen 20.30 en 22.00 uur, voor en 

door buren plus externe expert met kennis 

en ervaring op het gebied van ventilatie en 

muur-, dak-, vloer- en raamisolatie. 

Transitievisie Warmte Gemeente Haarlem 

Op 30 maart werden plannen van de Ge-

meente Haarlem in de Transitievisie Warm-

te gepresenteerd door de wethouder voor 

duurzaamheid Robbert Berkhout en zijn 

programmamanager. Meerdere leden van 

De Groene Kroon waren tijdens de presen-

tatie digitaal aanwezig. Het bestuur van De 

Groene Kroon zal vinger aan de pols 

houden inzake mogelijk ontwikkelingen 

rondom warmte uit de grond of opper-

vlaktewater opwekken en de optie van 

een warmtenet in de verre toekomst 

(pas rond 2040). Voor Bosch & Vaart 

geldt voor woningbezitters, dat isoleren 

nu de eerste prioriteit heeft: iedere in-

spanning levert direct meer wooncom-

fort voor de bewoners op, én minder 

(stook)kosten en uiteindelijk minder 

gasverbruik in de wijk. De komende 15 

á 20 jaar is er geen zicht op thermische 

warmteopwekking of een warmtenet in 

de wijk. Daarom zullen huiseigenaren 

nu zelf slagen kunnen maken met iso-

latie, (hybride) warmtepomp en ener-

gieopwekking op platte daken in ons 

beschermde stadsgezicht. Voor moge-

lijke collectieve acties verkent De Groe-

ne Kroon nu al welke mogelijkheden er 

zijn of binnenkort komen.  

Meer weten of lid  

worden? 

Kijk op degroene-

kroon.org voor de laatste 

informatie. Reserveer 

tijdig jouw lidmaatschap, 

zodat je kan beschikken 

over jouw eigen digitale 

Hoom-dossier en je uit-

genodigd wordt voor the-

mabijeenkomsten. Tij-

dens een afspraak met 

een Energiecoach krijgen 

leden zicht op de duurza-

me staat van hun huis nu 

en via het Hoom-dossier 

krijg je input op priorite-

ring van wat je in de toe-

komst kunt doen. 

Voorzijde Ipenrodestraat 19 na een middag zon 

Tuinaanzicht Ipenrodestraat 19 na een middag zon 
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Wijkraad Bosch & Vaart 
Vic van den Broek d’Obrenan: voorzitter 

vic.vandenbroek@boschenvaart.nl 

Douwe van Keulen: penningmeester/ 

secretaris a.i.  

douwe.vankeulen@boschenvaart.nl 

Victorine Egter van Wissekerke:  

communicatie, Kroniek, website 

victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl 

Frederike van Urk: communicatie, Kroniek 

frederike.vanurk@boschenvaart.nl 

Lex Rietveld: contactpersoon gemeente,  

projecten, dagelijks beheer 

lex.rietveld@boschenvaart.nl 

Ernst van den Broek: sponsoren, veiligheid 

ernst.vandenbroek@boschenvaart.nl 

Ivo Bruijn  

ivo.bruijn@boschenvaart.nl 

Wijkraad Bosch & Vaart 

info@boschenvaart.nl 

www.boschenvaart.nl 

@boschenvaart 

Van de wijkraad 

Even voorstellen. . . 
Wie is, wat 

doet Ivo 

Bruijn? 

Mijn naam is 

Ivo Bruijn 

(45) en ik 

woon met 

heel veel 

plezier sa-

men met 

Martine, Flo-

ris en Lotje 

sinds 2016 in 

de Vredenhofstraat. Ik heb begin dit jaar Flot 

Advies & Coaching opgericht en ben werk-

zaam als interim-manager, consultant en 

coach. 

Wat is je taak binnen de wijkraad? 

Op dit moment is er nog niet een specifieke 

taak die ik op mij zal gaan nemen in de wijk-

raad. De komende periode zullen we geza-

menlijk kijken waar ik de meeste toegevoeg-

de waarde kan bieden. 

Wat vind je zo leuk aan Bosch & Vaart? 

In mijn jeugd ben ik opgeroeid in Heemstede 

en na wat omzwervingen in mijn studenten-

tijd ben ik samen met Martine in 2004 weer 

‘teruggekomen’ in Haarlem. We hadden 

altijd de droom om een huis te kunnen ko-

pen in deze mooie buurt. Een wijk met 

prachtige huizen die ieder een eigen ka-

rakter hebben en met hele mooie evene-

menten zoals Koningsdag en de Cultuurlijn. 

Daarnaast natuurlijk ideaal gelegen zo vlak 

bij de stad en het strand en ruimte voor de 

kinderen om op straat te spelen. 

Wat zou je willen veranderen? 

Er is eigenlijk niet veel wat ik zou willen ver-

anderen aan de wijk, maar met name zo 

veel mogelijk behouden. Zorgpunt is uiter-

aard wel de grondwaterproblematiek, waar-

van ik hoop dat er een goede oplossing kan 

komen en daarnaast blijft de verkeersdrukte 

en veiligheid rondom de Bos en Vaart 

school een aandachtpunt. 

Waaraan gaan bewoners merken dat jij in 

de wijkraad zit? 

Ik hoop dat de bewoners zullen merken dat 

ik mij met hart en ziel voor de wijk zal inzet-

ten om al het goede te bewaren en te verbe-

teren waar het kan. Zoals gezegd hoe dat er 

precies uit komt te zien zal de komende 

periode duidelijker gaan worden. 

Wat wordt je volgende huis?   

Zoals gezegd, na een aantal keer in Haar-

lem te zijn verhuisd zijn wij heel gelukkig 

waar wij nu wonen en is dit niet een gedach-

te die bij ons leeft! Kijk uit naar nog vele 

mooie jaren in deze prachtige wijk. 

Vragenlijst grondwateronderzoek 
Tijdens je jaarvergadering is de voort-

gang van het grondwateronderzoek in 

onze wijk toegelicht. We zitten nu in de 

fase van inventarisatie van de problemen 

en mogelijke oplossingen. Daarvoor kun-

nen we ook jullie hulp goed gebruiken. 

Om een beeld te krijgen waar nu precies 

de problemen in onze wijk zich voordoen 

en hoe die op te lossen hebben wij de 

volgende vragen: 

* Van de op bijgaande tekening met grijze 

blokjes aangegeven woningen ontbreken de 

funderings gegevens. Wat voor type funde-

ring heb je, palen of op staal (= muren 

rechtstreeks op ondergrond geplaatst)? 

* Heb je detail informatie over je huis  bijv. 

In het kader van een taxatie/verbouwing/

oplossen grondwaterproblemen? 

* Heb je in de natte periode wateroverlast in 

de tuin/kelder of kruipruimte? 

* Zijn er verzakkingen vastgesteld? 

* Wil je een bijdrage leveren aan het onder-

zoek bijv. door het plaatsen en monitoren 

van een peilbuis in de (achter)tuin? 

De informatie kun je sturen naar 

lex.rietveld@boschenvaart.nl.  

Bedankt alvast voor je medewerking! 

Scan de QR code om een 

vergroting van de kaart op de 

website te openen. Hier vind 

je ook de infographic van de 

werksessie van 19 februari.  
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Van de wijkraad 

Op zondag 28 maart was de jaarvergade-

ring 2021 van de wijkraad.  Veel buurtge-

noten troffen elkaar online via Zoom. 

Ook wethouder Floor Roduner was bij de 

vergadering aanwezig.  

Hierbij een kleine foto-impressie van de 

officiële ondertekening van het wijkcontract. 

Het wijkcontract kun je lezen op de website.  

 

Actuele informatie 
Houd de website boschenvaart.nl in de ga-

ten.  

Volg de wijkraad op twitter: 

@boschenvaart 

Of meld je aan voor onze digitale nieuws-

brief (op de homepage van de website). 

Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste 

nieuwtjes in Bosch & Vaart en mis je niks! 

Oh ja, we hebben ook nog een ouderwets 

informatiebord op het Oranjeplein. 

Online jaarvergadering & wijkcontract 

Aanpak meeuwenoverlast. Kom in actie! 
Ook zo’n last gehad van krijsende meeu-

wen, vooral ’s ochtends vroeg? Vanaf 

maart trekken de meeuwen naar onze 

buurt op zoek naar een plek voor het 

nest, liefst dezelfde plek als vorig jaar. 

Concurrerende meeuwen worden krij-

send weggejaagd.   

Op de website lees je wat je kunt doen om 

meeuwenoverlast te voorkomen.  

Edisonbrug weer terug 

Foto: Chris Hoefsmit 


