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Bastiaansstraat 1 - 7      Boomtak met nest 
 

Ondanks de economische crisis na de beurskrach van 
1929 waardoor de woningbouw stagneerde, werd 
even later in de jaren dertig toch een nieuw wijkje, 
de componistenbuurt, in Haarlem Oost gebouwd. Er 
was door de toenemende bevolking van Haarlem 
een grote behoefte aan goedkope woningen. Helaas 
was er weinig geld en ook de wil om iets moois te 
bouwen kon niet altijd worden waar gemaakt. 
Woningbouwverenigingen kregen in die tijd vrijwel 
alleen financiële steun voor de bouw van een mini-
mumtype rechttoe rechtaan arbeiderswoning. 
 
 Tegen de laatste eeuwwisseling, als de huizen er 
zo’n zestig jaar staan, wordt een deel van de wijk 
gesloopt om er nieuwe, meer passend bij het 
wooncomfort van deze tijd, aangepaste huizen voor 
terug te zetten. De oude woningen waren te zeer 

gedateerd en hadden grote funderingsproblemen. 
 
Voordat nieuwbouw van 78 huizen in dit deel van de componistenbuurten kon worden gerealiseerd is er 
gedurende vele jaren overleg gepleegd tussen de bewoners, de Woonmaatschappij en de gemeente. Zo 
nodig werden daar ook andere betrokkenen bij gehaald om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden, 
maar zeker ook van wat niet kon. Uiteindelijk werd gekozen voor sloop met vervangende nieuwbouw. De 
bewoners kregen de garantie, heel belangrijk, dat ze konden terugkeren.  
 
Een herinnering aan de oude huizen is bewaard gebleven in de 
vorm van een gevelsteen. Deze oude gevelsteen is in 2002 opnieuw 
geplaatst op een mooie plek in de nieuwe huizen van de 
Bastiaansstraat.  
Voordat dat zover was is er nog het nodige gebeurd. De bewoners-
commissie vond de toevoeging van de naam van wethouder Jan 
Haverkort met zijn periode als wethouder volkshuisvesting wat 
overdreven. De commissie had zelf in samenspraak met de woning-
bouwcorporatie, de architect en de aannemer een alternatieve 
gevelsteen laten ontwerpen. Dat werd ineens door de woon-
maatschappij aan de kant geschoven, want die waren van mening 
dat de wethouder geëerd moest worden. Uiteindelijk is de naam 
van wethouder Haverkort toch toegevoegd aan de oude gevelsteen 
en heeft hij deze zelf onthuld.  
 
Architectenbureau De Koning en Vissers uit Haarlem heeft het 
ontwerp van de nieuwe duurzaam gebouwde woningen gedaan. 
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