
Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem  -  Voorzorgstraat 3 ab   -  Firma Fr. Kenselaar – d.d.  20210919   -  MS    -  1  - 

 

Voorzorgstraat 3 – 3a/b             Gevelsteen Firma Fr. Kenselaar 
 

Sommige kleinere Haarlemse bedrijven zijn al heel oud. 
Vaak zijn dat familiebedrijven en is het vak overgegaan 
van vader op zoon. Dit is zeker van toepassing op het 
meubelmakerbedrijf van de firma “Fr. Kenselaar”. 
 
Daterend uit 1930 gaat het bedrijf al aardig richting een 
eeuwfeest. Heel leuk is dat de naamgeving nog steeds 
betrekking heeft op de oprichter, de heer Frits Kense-
laar. Dit is de opa van de huidige eigenaar Philip Kense-
laar. De “Fr” staat nog steeds trots in de firmanaam. 
 
De oorsprong van de zaak zit in het failliet gaan van de 
meubelfirma J. Pander in Haarlem. Opa, die daar 
werkte, begon toen maar voor zichzelf op de zolder van 
zijn woonhuis. Toen hij meer ruimte nodig had en kon 

krijgen is hij in 1934 verhuisd naar het huidige adres Voorzorgstraat 3a. Een goed adres want het bedrijf zit er 
nog steeds. De zoon van de oprichter, ook een Frits, had het voornemen om radiotelegrafist te worden. De 
oorlogsjaren gooiden echter roet in het eten. Toen zat er in die tijd weinig anders op dan bij vader in de zaak 
te gaan werken. Uiteindelijk mondde dat in 1975 uit tot een specialisatie in meubelrestauratie en –reparatie.  
In 1976 haalde de huidige eigenaar Philip Kenselaar zijn papieren als meubelmaker en kwam hij bij zijn vader 
in de zaak. De geschiedenis herhaalde zich en zo werd het familiebedrijf sterker. In 1989 nam hij het bedrijf 
over. 
 
Dat de eigenaar Philip Kenselaar van zijn werk houdt en 
trots is op de historie daarvan, komt tot uiting in de 
gevelsteen die hij in 2010 heeft laten plaatsen. De steen 
is een herinnering aan het 80-jarig bestaan in 2010.  
Het is een hele interessante steen geworden waarop je 
diverse stukken meubelmakers gereedschap ziet naast 
de naam van de firma en de jaartallen 1930 – 2010. De 
steen is ontworpen en gemaakt door mevrouw Maria 
Coebergh-Swinkels uit Heemstede. Zij boetseerde de 
steen eerst in klei waarna ze werd gebakken. Van haar 
hand is ook de steen voor Leny van Schaik in de Korte 
Annastraat 10. 
 
Aan oude meubelen zitten vaak vele herinneringen. Dat maakt het de moeite waard om ze door een vakman 
zoals Philip Kenselaar te laten restaureren. Daarvoor wordt het meubel na overleg met de klant zo nodig 
eerst hersteld, waarbij beschadigingen worden gerepareerd en onderdelen vervangen. Doel is om het 
meubel weer als van ouds te kunnen gebruiken. Denk daarbij niet alleen aan stoelen, tafels en kasten, maar 
ook aan kleine meubelen zoals bestekkisten, naaidozen, lepel- en theedoosjes 
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