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Taart voor flat
blijkt babbeltruc

Haarlem en
omgeving

Heemstede ✱ De politie doet onderzoek naar een man die maandagochtend met een babbeltruc toesloeg in
een appartementencomplex aan de
Zandvoortselaan. Hij belde aan om
te vertellen dat zijn moeder in de
flat zou komen wonen en leende
geld om taart te kopen. Hij belde bij
meerdere huizen aan. Het gaat om
een veertiger in een lichtgekleurde
broek en jas.

Minister gispt KG voor topsalaris
Haarlem ✱ Het Kennemer Gasthuis
komt er bij de buitensporige beloning voor topfunctionaris Maarten
van der Vorst van af met een tik op
de vingers. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door
minister Schippers van volksgezondheid.
Het gaat om interim-bestuurder
Maarten van der Vorst die in 2013 via
het bureau Boer en Croon 382.400
euro toucheerde. Dat is meer dan is

afgesproken in de Wet Normering
Topinkomens (WNT).
Uit onderzoek blijkt, aldus de minister, dat de beloningsafspraken
met Van der Vorst zijn gemaakt,
voordat de WNT in werking trad.
Daarom is een boete niet mogelijk,
aldus de minister. Wel oordeelt de
minister dat het Kennemer Gasthuis een verkeerd signaal heeft afgegeven door te zeggen ’dat deze man
zijn geld waard is’.

Meer krant op

l

haarlemsdagblad.n

Colofon
Haarlems Dagblad
Geen krant ontvangen? Lezersservice
088-824 1111 haarlemsdagblad.nl/service
Directeur: mr. Tim Klein
Hoofdredactie: Gerben van ’t Hek, Peter Hovestad
en Hugo Schneider.
Hoofdkantoor:
Haarlems Dagblad is een uitgave van Holland
Media Combinatie B.V. Edisonweg 10, Postbus 2,
1800 AA Alkmaar 072-5196196. Fax: 0725124152.
Regioredactie: Chef: Bill Meijer. Kantoor: Stationsplein 86, Postbus 507, 2003 PA Haarlem
Tel.: 088 - 8241200 Fax: 088 - 8241212
redactie@haarlemsdagblad.nl
KRANT OP INTERNET: haarlemsdagblad.nl
E-mail: internetredactie@hollandmediacombinatie.nl
Abonnementen en bezorginformatie: Voor alle
informatie over o.a. abonnementen zie
www.haarlemsdagblad.nl/service, of bel de
afdeling Lezersservice, 088 - 8241111. Hier kunt u
tevens uw bezorgklacht doorgeven. Opzeggen
abonnementen met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste één maand voor
het einde van de abonnementsperiode. Advertentieverkoop: Voor de advertentiemogelijkheden
bel 072-5196398 of zie: hollandmediacombinatie.nl/advertentiemogelijkheden
(Persoons)gegevens: Op de verwerking van (persoons)
gegevens van lezers van deze uitgave, bijvoorbeeld in
het kader van de uitvoering van de abonnementenovereenkomst of in verband met deelname aan puzzels en
prijsvragen, is de Privacy Verklaring van Telegraaf Media
Groep N.V. van toepassing. Deze Verklaring is te vinden
op www.tmg.nl/privacy .
Rechtenvoorbehoud: Alle rechten ten aanzien van (de
inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden en berusten bij Holland Media Combinatie B.V..
Van alle gepubliceerde werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC organisatie zijn de
publicatierechten geregeld met Pictoright te Amsterdam. Op het gebruik van deze uitgave zijn de Algemene
Gebruiksvoorwaarden TMG van toepassing, die te
vinden zijn op wwwl.tmg.nl/gebruiksvoorwaarden.

© Holland Media Combinatie B.V., 2014

Proﬁteer
nu!
6 weken
€ 3 per week

Henri Stoelman met zijn vrouw Anna in het familiebedrijf tussen de papierrollen.

Papierprofessor van Haarlem
Papierrecycling Stoelman bestaat vandaag precies honderd jaar ✱ Activiteiten
in Scandinavië, Midden-Oosten en VS ✱ Papierbedrijf groeit tegen trend in
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Haarlem ✱ Vraag Henri Stoelman
naar papier en hij is niet te stuiten in
zijn enthousiasme. Al vanaf zijn
veertiende zit hij in het papier, weliswaar met een onderbreking, en hij
is de derde generatie van zijn familie
die aan het roer staat van de papierhandel. Is hij een papierprofessor?
De Heemstedenaar schiet in de lach.
,,Professor liever niet, wel een handelsman.’’
Het bedrijf Stoelman is ooit door de
grootvader van Henri (51) gestart aan
de Berkenrodesteeg in Haarlem.
Het bedrijf groeide en bloeide en
had in de hoogtijdagen aan de Paul
Krugerkade meer dan zeventig
mensen in dienst, die vooral bezig
waren met het uitsplitsen en uitzoeken van oud, opgehaald papier en
kranten.
Die tak van sport is al lang geleden
afgestoten, vertelt Henri. Momenteel werken er twaalf mensen in het
familiebedrijf dat in de jaren zeventig naar de Waarderpolder verhuisde. Henri is de directeur-eigenaar,

zijn vrouw Anna werkt fulltime als
controller en zijn oudste zoon
maakt ook al zijn opwachting in het
bedrijf met als functie veiligheidscoördinator.
Dat de papierhandel nog bestaat in
een krimpende markt, is te danken
aan het meegroeien met de omstandigheden. Een goed voorbeeld is
Henri’s oom, die vlak na de Tweede
Wereldoorlog in een speciaal daartoe aangeschafte VW kever Duitsland afreisde op zoek naar nieuwe
klanten. De papierindustrie moest
daar weer worden opgebouwd. ,,Dat
hij in zijn kever heel Duitsland door
ging, is ondenkbaar in deze tijd van
internet.’’

Schok
Henri begon op zeer jonge leeftijd
in het familiebedrijf, maar werkte
als twintiger als exportdirecteur bij
een andere firma. Zijn pijlsnelle carrière daar viel ook op in de familie.
,,Het was al een schok geweest dat ik
het familiebedrijf verliet, daarom
wilden mijn vader en ooms ook
graag dat ik terugkeerde. Zelf had ik
op mijn 29e ook voldoende zelfvertrouwen om het bedrijf over te nemen. Daarvoor zat ik in het familie-

bedrijf alleen maar in de productie;
papier uitzoeken en snijden.’’
Henri veranderde het accent van de
activiteiten en Stoelman werd nog
meer handelsbedrijf. Van papierfabrieken koopt hij restpartijen en cellulosesubstituten en deze gaan weer
door naar andere producenten.
Eventueel na bewerking. Oude
kranten en tijdschriften komen er
niet in bij de bedrijfsloods aan Hulswitweg. Wel arriveren daar dagelijks zo’n twintig volgeladen vrachtwagens, waarna de weegmachine
bepaalt hoe zwaar de lading is.
Stoelman ging als jonge directeur
naar een oud papiercongres in Amerika en vond daar nieuwe leveranciers. De papierrollen komen in containers aan in Rotterdam, waarna ze
op transport gaan naar Haarlem.
Ook zocht en vond hij in Scandinavië en Zuid-Europa nieuwe markten, waarbij zijn Italiaanse vrouw en
zijn kennis van het Italiaans goed
van pas kwam.

Syrië
Nog een stap verder was het vinden
van afzetmarkten in het MiddenOosten. ,,Daar bestaat helemaal
geen papierindustrie. Met Syrië de-

den we zaken, totdat het misging
met president Assad. Sindsdien zijn
we gestopt, we kunnen geen verantwoordelijkheid dragen dat ons papier vanaf de kade naar de bestemming op transport gaat. Met andere
landen in het Midden-Oosten gaat
het wel goed; je merkt bijvoorbeeld
dat de handelaars in Egypte een
groot optimisme uitstralen. Ze geloven dat het goed komt.’’
Door de kennis van de mondiale
markt gaat het Stoelman voor de
wind. In de opslagloods pakt Henri
van een pallet twee kartonnetjes van
de welbekende oranje Honig-pakken. ,,Deze verpakkingen verkoop
ik aan Pakistan. Ze lijmen ze met de
ruggen op elkaar en hebben een
schoenendoos.’’
Vandaag bestaat het bedrijf precies
honderd jaar, wat Stoelman wil vieren door via internet een verbinding
tot stand te brengen met zijn klanten over de hele wereld. Het was
flink zoeken naar bewijzen voor het
jubileum, want een eeuw geleden
bestond de Kamer van Koophandel
nog niet. Wel vond hij als tastbaar
bewijs een advertentie die zijn opa
in 1916 in Haarlems Dagblad heeft
geplaatst.

