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12-Apostelenstraat            Het Scheppingsverhaal  
 

Nu staat hier het kantoor van de 
gemeente Haarlem met de publiekshal. 
Dit gebouw is door een luchtbrug ver-
bonden met de bioscoop en de par-
keergarage Raaks. 
Om deze nieuwbouw mogelijk te maken 
werd onder andere de school HBS A aan 
de Zijlvest gesloopt. 
 
De sloop is het kader van de vernieuwing 

van de in het begin van de 21ste eeuw gemaakte plannen om het hele gebied  een nieuwe bestemming te 
geven. Het gebouw van de HBS A was daarin een belangrijk onderwerp met de vraag slopen of opknappen en 
een nieuwe functie geven. Uiteindelijk besloot de gemeente dat het gebouw het veld moest ruimen voor 
nieuwbouw waarbij geen plaats meer is voor een school. Wel werd met de liefhebbers van de stad 
overeengekomen dat de ornamenten, zoals de beelden, maar ook de poortjes en andere geveltekens 
behouden moesten blijven. Herplaatsing moest liefst binnen het Raaksproject worden gerealiseerd.  
Op de plek van de gesloopte HBS A verrees het kantoor van de gemeente Haarlem, een bioscoop en een 
parkeergarage. Binnen dat blok kon ruimte worden gecreëerd om de oude ornamenten een plaats te geven. 
 
Bij het bezien van de mogelijkheden kwamen ook de nog opgeslagen stenen van het Scheppingsverhaal in 
beeld. Deze zeven reliëfstenen zijn afkomstig uit het in 
1999 gesloopte pand van drukkerij Joh. Enschedé in de 
Lange Begijnestraat. In dit gebouw, dat uit 1955 dateerde, 
waren de stenen aan de straatzijde ingemetseld. 
Voorafgaand aan de sloop was er geen plan om de stenen 
van de beeldhouwer Joop Veldheer (1892 – 1987) een 
nieuwe bestemming te geven. Dankzij een actie van Matt 
van Rooden is het in ieder geval gelukt om de zeven 
reliëfs te behouden. Gelukkig weten we nu wat het 
uiteindelijke resultaat is geworden.  
Dat kun je bekijken aan de zijgevel van de parkeergarage  
aan de kant van het Boereplein in de 12-Apostelenstraat 
(zie foto boven). 
 
Je kunt het Scheppingsverhaal het beste lezen van rechts 
naar links: 
 

1ste Hemel en aarde  -  Licht en duisternis. 
2e   Scheiding der wateren - Het uitspansel. 

3e   Zee en Land -  Plant en vrucht. 
4e . Zon, maan en sterren. 

5e   Vissen en vogels. 
6e   Dieren en mens. 

7e   Na een week van werken richting duin en strand voor de rustdag. 
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