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Scheepmakersdijk 5    Studium Hodie Cras Opus 1998  
 

In 1990 kocht de gemeente Haarlem de werf Zuidam. 
Voor de herinrichting van dit geïsoleerd liggende 
stukje Haarlem is jaren gepleit voor het behoud van 
het specifieke karakter daarvan. Het buurtje bestaat 
uit een tweetal scheepshellingen, een houten loods 
(Scheepmakersdijk 4), een stenen loods (Scheep-
makersdijk 2A) en de huizen aan de Scheepmakers 1, 
2, 3 en 5 en de Papentorenvest 2, 4 en 8. Een plan 
voor sloop en nieuwbouw voor deze woningen lag al 
klaar. Toch is het anders gelopen. 
 
Als eerste werd de loods op nummer 4 aangepakt. De 
herbouw daarvan is als werkproject door leerlingen 
van de Lieven de Keyschool uitgevoerd. De stenen 

loods op nummer 2A was zo bouwvallig dat deze moest worden gesloopt en vervangen door een 
reconstructie van de vroegere houten scheepsloods. Ook hier verzorgde Monumentenzorg, in de persoon 
van Martin Busker, de bouwtekeningen. De her- en nieuwbouw hiervan was het eerste samenwerkings-
project tussen jongeren van de Stichting Jeugdzorg Haarlem en de gemeente Haarlem. Jongeren tussen de 15 
en 21 jaar kregen hier een nieuwe kans om werkervaring op te doen en een vak te leren. Iets wat hen eerder 
door omstandigheden niet was gelukt. Ook voor de herbouw van de molen Adriaan werden zij succesvol 
ingezet. 
 
Uiteindelijk kwam het herstel van de woningen aan de beurt. Geen grootscheepse sloop zoals eerst gedacht, 
maar restauratie en renovatie. Martin Busker van Monumentenzorg ver-
zorgde het restauratieplan. In 2002 werd begonnen en in 2007 afgerond. 
Ter herinnering daaraan werd in de gevel van Scheepmakersdijk 2 een 
gevelsteen ingemetseld. Daar bleef het niet bij, ook op nummer 5 kwam 
een speciale gevelsteen. Deze steen werd ontworpen door Martin Busker 
en vormt een blijvende herinnering aan de succesvolle samenwerking van 
de gemeente Haarlem met de Stichting Jeugdzorg. Op de steen is de torso 
van een man te zien (Martin stond hier zelf model voor). Op de borst is 
het wapen van Haarlem afgebeeld. De tekst aan de boven- en onderkant: 
STUDIUM HODIE CRAS OPUS  1998 staat voor STUDEREN EN MORGEN 
WERK. De letter M op de plaats van het hart staat voor Monumentenzorg 
en als initiaal van de ontwerper. Verder zie je jaartallen 1998 en 2007 van 
begin en einde van de samenwerking. 
De steen is gemaakt door Koos Boomstra en 2007 onthuld. 
 
Dankzij het project is een stukje karakteristiek Haarlem bewaard gebleven. Dat geldt zeker voor de pandjes in 
het straatje die alle op de nominatie stonden om te worden gesloopt. Bovendien hebben ruim 100 jongeren 
hier enthousiast gewerkt en hun leven een nieuwe kans gegeven. 
 
 
Bron: Jaarboek 2007 Historische Vereniging Haerlem – Martin Busker 


