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de locatie:
Museum Haarlem,
Groot Heiligland 47. 

programma
Jaarvergadering
vanaf 15.00 uur 

aansluitend lezing
door Hans van Roode 
(stadsgids van Gilde Haarlem)

Nieuwjaarsborrel 
16.30 – 18.00 uur.
met muzikale omlijstingvan
Hein Pijnenburg (saxofoon)
en Bokke Rypma (gitaar)

Aan de randen van De Kamp
deint een rivier zonder stroom 
als een roeier zonder riemen
in lome zelfgenoegzaamheid. 

Zelden laat zij zich nog kleden 
door de vorst van wintermaanden –  
haar schaatser lijkt voorgoed verdwenen 
in de opgewarmde tijd, verdreven 
naar een romantisch schilderij 
in een huis voor oude mannen. 

Alleen de zwemmer wordt nog onthaald
in haar verschoonde, warme bed
om haar stille pracht te bezingen
als het goede doel daar om vraagt.

Harmen Malderik

Op zOndag

22 januari is de Openbare 

jaarvergadering en

nieuwjaarsreceptie

van de wijkraad.



2 3

S T U D I O
B   R   E   U   K   E   R

ontwerp - illustratie - drukwerk

Klein Heiligland 5
2011 EB Haarlem

T 023 531 1920
M 06 4404 2803

Allochtoon. Een inwoner 
met een immigratieach-
tergrond. Het zijn be-
grippen die aan anderen 
kleven. Je brengt ze niet 
zo makkelijk in verband 
met jezelf.

Tot de liefde roept, en je 
je langzaam voorbereidt 
om die nieuwe stad in 
dat nieuwe land ‘thuis’ 
te gaan noemen. Het 
nieuwe land is Neder-
land. De nieuwe stad is 
Haarlem. En de wijk is 
Heiliglanden De Kamp. 
Je kan het slechter tref-
fen, ik hoor het u den-
ken.

Er is geen vluchtroute in 
gammele bootjes nodig. 
Gewoon 230 kilometer in 
een comfortabel autootje 
noordwaarts. En met die 
beweging noordwaarts 
treed ik in de voetsporen 
van een aantal andere Vla-
mingen die naar Haarlem 
emigreerden. Vlamingen 
die wat meebrachten.  
Architecturaal inzicht dat 
het aanzien van de stad we-
zenlijk tekende (Lieven de 

Key, de Gentenaar die o.a. 
de Vleeshal heeft ontwor-
pen). 
Penselen en voldoende 
schildertalent om een heel 
museum mee te vullen 
(Frans Hals).En noeste ar-
beid in de lakenindustrie 
die welvaart in de stad 
bracht.
Wat ik zelf meebreng is 
minder spectaculair. Elke 
week een paar spulletjes 
die subtiel een plekje vin-
den in lades en kastjes 
van het huis van de Man. 
Boeken die ik in zijn boe-
kenkast moffel. Kookboe-
ken die ik prominent in de 
keuken zet. Kerstballen. 
Een trui. Twee jurkjes. 
Misschien ben ik wel een 
nieuwe trend gestart. Na 
slow food en slow reading: 
slow moving. 

Ik breng ook twee jongetjes 
naar Haarlem. Want het is 
een bijzondere deal voor de 
Man. Eén plus twee gratis. 
Die jongetjes spelen in de 
Brakeboertuin, drinken 

Het Haarlems Hofjesspel, op de markt gebracht door 
Willem Brand, is weer in het land staat er met grote 
letters in de wijkkrant. Omdat de eerste oplage snel 
was uitverkocht, is er een tweede oplage gemaakt.
Dit collectors item is te koop bij Muijs Kantoor en Ca-
deau op de Gedempte Oude Gracht.

Spelregels zijn in het Nederlands, Engels en Frans. 
Prijs van het luxe uitgevoerde spel met bord, houten 
pionnen en houten dobbelsteen in schuimrubberen 
mal: € 34,95. 

Hade in de 
Heiliglanden . . . 

als de liefde roept 

Fristi bij Meneer Paprika, 
en worden niet aangereden 
als ze de straat op stormen 
omdat er geen auto’s zijn. 
Je kan het slechter treffen, 
denk ik dan. En mijn hart 
maakt een sprongetje.

Op straat worden we vaak 
aangesproken, door de 
bewoners van de wijk. Hoe-
wel het voorlopig niet lukt 
te onthouden welke perso-
nen bij welk huis en welke 
naam horen, geeft het een 
warm gevoel. Ik ga er voor 
het gemak maar even van-
uit dat er overal vrienden 
wonen die we gewoon nog 
even moeten leren kennen. 
En dat de wijk daar alle 
gelegenheid toe biedt, met 
die bakfietsen en bankjes 
voor de huizen, en die gro-
te zandbak in de gedeelde 
tuin. (Kandidaten voor een 
koffiedate in de Brakeboer-
tuin mogen zich melden.)

Uiteraard weet ik dat niet 
alles van een leien dakje 
zal gaan. Dat we zullen 

Hadewijch Wouters

moeten inburgeren. Ik 
merkte het gisteren, in de 
supermarkt, waar ik opper-
ste verwarring zaaide door 
bakboter te vragen. En 
het nog erger maakte door 
boter te vragen om cake te 
maken. Roomboter bleek 
dat te zijn. Oeps.
Iemand mag me ook even 
het verschil tussen patent-
bloem en gewone bloem 
uitleggen. En ik snap nu 
ook waarom de kindjes 
in de speeltuin verbaasd 
kijken als ik tegen mijn 
jongens zeg dat ze op hun 
poep mogen gaan zitten. 
Dat leer ik wel af. Een 
kwestie van tijd.

Allochtoon, wij. Maar Hei-
liglanden De Kamp heeft 
alles om ons hier snel thuis 
te voelen. De liefde roept, 
en ik begin te vermoeden 
dat het niet enkel de liefde 
voor de Man is.

Hofjesspel weer 
te koop
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annelie Bulsing

Een eerste kennismakingsgesprek 
met Deb, die na drie jaar voorzitter-
schap meer tijd wilde vrijmaken voor 
werk en studie, was zo enthousias-
merend dat ik riep ‘Ik doe het!’. En 
vanaf februari vergaderde ik mee. Ik 
leerde mijn collega wijkraadsleden 
kennen, buurtbewoners, dossiers 
en sociale gelegenheden. Nu zijn 
we tien maanden verder en heeft de 
wijkraad me al veel gebracht. Want 
hoe zag 2016 eruit voor onze buurt? 

In het vroege voorjaar stond de ver-
huizing van de Egelantier naar 
Klein Heiligland 84 centraal. Een 
ingrijpende verandering. Kleine on-
dernemingen en culturele activitei-
ten die moesten verhuizen, impact 
voor de buurt (waar komt de Kiss 
and Ride, waar kunnen de fietsen 
worden geparkeerd?). Richting de 
zomer spraken we veel over de her-
ziening van het bestemmingsplan 
voor Heiliglanden De Kamp en de 
Vijfhoek. We zijn dan wel twee ver-
schillende ‘ wijken’, waar het op het 
bestemmingsplan aankomt worden 
we – buren zijnde – als één geheel 
genomen. Dat 
bestemmingsplan 
overigens, daar 
wordt nog volop 
aan gewerkt, 
maar daarover la-
ter meer. 

In het voorjaar 
hadden we ook 
een informatie-
bijeenkomst op 
het dak van par-
keergarage De 
Kamp over de 
komst van de 
DAKKAS. Nadat 

bijna alle hobbels in de vergunnings-
aanvraag waren genomen, vonden 
initiatiefnemers Dennis en Victor 
het tijd om de buurt weer even bij te 
praten. Een mooie voorjaarsavond 
met een prachtige zonsondergang, 
een presentatie van hoe de DAKKAS 
eruit komt te zien maar vooral veel 
vragenlijsten.

Participatie vanuit de buurt, mee-
denken een waar mogelijk veel ver-
beteren staat hoog op de prioritei-
tenlijst van beide heren. Inmiddels 
weten we dat ook het laatste stukje 
van de aanvraag is gehonoreerd, het 
veiligheidsplan is goedgekeurd en in 
het vroege voorjaar van 2017 gaat 
de bouw van het paviljoen op het 
dak van start. Het ligt in de planning 
dat de DAKKAS medio 2017 open 
gaat.
 
Parallel aan de DAKKAS loopt de 
vergroening van De Kamp. Vanuit de 
gemeente kreeg de wijkraad onlangs 
bericht dat het vergroeningsproject 
van start is gegaan. ‘Jammer genoeg 
is er nog weinig te zien’, dacht ik 

toen ik laatst langs liep. Dat gaan we 
dus zien, hoe dat loopt!

Het Opzoomeren! Afgelopen mei 
was mijn eerste editie. Wat een ge-
zelligheid! Eerst iedereen hard aan 
het werk om de buurt gezelliger te 
maken, geveltuintjes te verfraaien 
en onkruid te wieden. Daarna een 
gezellige lunch in het museum, mijn 
vuurdoop waar ik de onfortuinlijke 
vergissing te maken het orkest van 
Gerda cum sui oneerbiedig een 
dweilorkest te noemen. U begrijpt 
dat dat me nóóit meer gebeurt! 

En dan een groter dossier: de aan-
kondiging van uit de gemeente dat 
het parkeerbeleid gemoderniseerd 
moet worden. Onder aanvoering van 
Jan van der Zanden, bewoner en 
voorzitter van zijn wijkraad (Lorentz-
plein) verenigden veel wijkraden zich 
om tot een gezamenlijk standpunt 
richting de gemeente te komen.

Helaas blijkt dan dat de verschil-
lende belangen van rond de twintig 
wijkraden niet te vangen zijn in één 
gezamenlijk uitgangspunt. Onze 
wijkraad heeft uiteindelijk een geza-
menlijk schrijven ingediend met onze 
collega wijkraden Binnenstad en Vijf-
hoek/De Doelen. Er is nog een ronde 
tot inspreken geweest waar wijk-
raadslid Selma Alphenaar namens 
de wijkraad heeft ingesproken en de 
laatste stand van zaken was dat het 
plan twee weken geleden diende in 

de gemeenteraad. Sommige wensen 
zijn ingewilligd, andere zijn niet 
gehonoreerd. Kennelijk een kwestie 
van water bij de wijn.
Er komt in ieder geval een aanvul-
ling op de vergunning waarbij voor 
een te overzien bedrag ook in de 
garages geparkeerd kan worden in 
de daluren, de krappe bezoekersre-
geling van 50 uur is uitgebreid naar 
225 uur. We hopen nu nog vooral dat 
bezoekers aan de stad ontmoedigd 
worden in onze wijken te parkeren, 
vooral als iedereen ’s avonds thuis-

komt en naarstig op zoek is naar een 
parkeerplaats. 

Een groot succes dit jaar is de buurt-
maaltijd in Flinty’s. Wat een rijkdom 
om te zien hoe het leeft onder de 
buurtbewoners en hoe studenten 
van het ROC hun beste beentje voor-
zetten om heerlijk eten te koken en 
iedereen een fijne avond te bezor-
gen. Ik vind het een mooie gelegen-
heid om nieuwe buurtjes te leren 
kennen en buiten de vergaderingen 
met elkaar te praten. Lenny en Has, 
wat fijn dat jullie dit sociale, ver-
bindende plan nieuw leven hebben 
ingeblazen!

Verder heb ik het nog niet eens ge-
had over de nieuwe website en de 
net nieuw opgezette, openbare Face-
bookpagina van waaruit we berich-
ten van de wijkraad kunnen plaat-
sen. We proberen de buurt zo goed 
mogelijk op de hoogte te houden en 
te informeren en richting te geven.

En nu is het eind december. Met de 
wijkraad kijken we al vooruit naar 
2017. Wat verandert er, wat gaan we 

doen, welke kant willen we op? Er is 
vanuit de gemeente een herindeling 
van subsidies en leefbaarheidsbud-
getten. Een aanvraag doen zal meer 
moeite vergen, anderzijds moet het 
zo zijn dat kleinere aanvragen voor 
initiatieven van bewoners makke-
lijker gehonoreerd gaan worden. 
Ook dat gaan we zien. We weten in 
ieder geval wel dat het Opzoomeren 
gewoon door kan gaan. Want dat 
is een traditie die we niet moeten 
opgeven! De herziening van het 
bestemmingsplan moet eindelijk 

vorm gaan krijgen 
in maart, april 2017. 
Houdt u de website in 
de gaten. We hebben 
al meerdere momen-
ten gecommuniceerd, 
maar ook wij hopen 
dat er in het voorjaar 
dan écht een infor-
matieavond komt, 
voorafgaand aan de 
zienswijzeperiode. 

We kijken als wijk-
raad ook al vooruit naar de jaarver-
gadering op zondagmiddag 22 janu-
ari in het Museum Haarlem. Wij als 
wijkraad hopen daar veel buren een 
heel gelukkig en gezond nieuwjaar 
te wensen. De muziek is geregeld, 
een inspirerende spreker ook. Maar 
eerst gaan we genieten van kerst en 
oud& nieuw, met dierbaren.

Ik kijk terug op een leerzaam jaar. 
Nieuwe projecten, de tomeloze ener-
gie en hulp van alle wijkraadsleden 
en vrijwilligers. Ik blijf het bijzonder 
vinden en ben er dankbaar voor dat 
er zoveel mensen zijn die zich be-
langeloos inzetten voor een ander. 

Pieter, Petra, Pina, Billie en Selma 
(die er wegens andere verplichtin-
gen voor gekozen heeft niet verder 
te gaan met de wijkraad): heel veel 
dank voor al jullie hulp en inzet. 

Als u dit leest is het 2017. Namens 
Pieter, Petra, Pina en Billie wens ik u 
een heel gelukkig, gezond en sociaal 
nieuw  jaar, waarin we in verbinding 
blijven met elkaar, in vrede en har-
monie. 

WijKraad . . .van de voorzitter

Beste buurtbewoners,

Terwijl ik dit schrijf zitten we aan de vooravond van kerst; vrijdag 
23 december. Wat is 2016 een bewogen jaar geweest. In meerdere 
opzichten waren er opzienbarende gebeurtenissen, op kleine schaal 
en vooral op mondiaal niveau. We verloren David Bowie, Prince en 
Johan Cruijff, Trump won de Amerikaanse verkiezingen, te wijten 
aan een in mijn ogen achterhaald kiesstelsel. Er waren de afschu-
welijke gebeurtenissen in Nice en Brussel en een paar dagen gele-
den nog de aanslag in Berlijn. Net voor kerst. 
Bij ons thuis waren er ook veranderingen: de ene van de basis-
school naar de brugklas, de andere van de middelbare af, ikzelf vrij 
onverwacht ineens lid van de wijkraad. Sinds de jaarvergadering 
van vorig jaar januari speelt de wijkraad en daarmee de wijk een rol 
in ons gezin. Want in onze wijk leeft en beweegt het. 
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Willem Brand
tekst en foto’s

verHuizen . . . Klein Heiligpand
na een Half jaar

De tegenstelling kon niet groter zijn. De weinig 
sfeervolle oefenruimte op de eerste verdieping 
van Helena van Tongeren en Martijn Michel en 
de peuterspeelzaal De Eglantier annex buiten-
schoolse opvang Het Podium op de begane grond. 

Het is donderdagmiddag half vijf. Op de tweede ver-
dieping waar Danshuis Haarlem huist gebeurt er nog 
niets. Haya met wie ik een afspraak heb, is ziek. Dus 
klop ik een verdieping lager op de deur van een van de 
vijf muziekruimtes. Het is er kaal en licht. Gitaardocent 
Martijn vertelt dat hij er flink op achteruit is gegaan. In 

de Egelantier had hij voor 
200 euro per maand een 
eigen ruimte. 
Nu huurt hij twee dagen 
per week onder bij He-
lena, dat kost hem 120 
euro. 
Bijkomend nadeel is dat 
zijn goede gitaren nu 
thuis staan net als zijn 
computer. Maar er is nog 
meer: ‘Het is geen ge-

bouw voor veel geluid. Ik hoor het gitaarspel bij mijn 
buurman maar dat is minder erg dan het gestamp van 
de dansschool boven. Kortom, er is meer geluidsover-
last en het is een stuk duurder.’ Het aantal muziekdo-
centen in de Egelantier schatte Martijn op een stuk of 
dertig, hier zijn het er veel minder. Er wordt in Klein 
HeiligPand ook maar in vier ruimtes lesgegeven.

Het podium
Kinderopvang Haarlem
Wat een contrast met de 
sfeervolle peuterspeel-
zaal cq. buitenschoolse 
opvang waar Daniëlle 
van Velsen mij een half 
uur later ontvangt.

Zij vertelt dat peuterspeel-
zaal De Egelantier elke 
ochtend met twee groepen 
draait. De Buitenschoolse 
Opvang van Kinderopvang 
Haarlem, waar Daniëlle 
medewerker van is, is twee 
geleden gestart. Wat een 
lichte en fris geschilderde 
ruimtes en wat gezellig 
aangekleed. De meiden 
Iris en Sasha, vriendinnen 
van groep 5 van de Vero-
nicaschool, vermaken zich 
prima. Ze knutselen aan 
een boot.
Aan het verhaal van Dani-
elle te horen vallen de kin-
deren hier met de neus in 
de culturele boter. Daniëlle: 
‘Dit is natuurlijk een fantas-
tische plek, er is zoveel cul-
tuur en kunst om ons heen. 
Daar gaan we gretig ge-

bruik van maken. Zo zijn er 
al verschillende  afspraken 
gemaakt met o.a. Haarlems 
Danshuis, de Wereld Kin-
der- theater en de Wereld 
Muziek School voor een 
aantal lessen. De kinderen 
kunnen op deze manier aan 
allerlei culturele activitei-
ten snuffelen. Wanneer de 
kinderen interesse hebben 
in bijvoorbeeld gitaarles 
of dansles, dan kan dat in 
samenspraak met de ou-
ders geregeld worden. Tus-
sendoor kan er een frisse 
neus worden gehaald in de 
prachtige binnentuin van 
het Klein Heiligpand met 

de oude walnotenbomen.’  
In de kerstvakantie hebben 
de kinderen van Cultuur 
BSO onder begeleiding van 
de Wereld Kindertheater 
verschillende workshops 
gevolgd en samen een to-
neelvoorstelling gemaakt,. 
Deze werd op 5 januari met 
groot enthousiasme opge-
voerd voor (groot)ouders, 
broertjes en zusjes.  

Op de foto’s: 
-Haya Maëla in de grote dans-
studio
-Open Dag in september, foto 
Rob Kievits

dansHuis Haarlem
op naar het 25-jarig jubileum
Drie maanden non-stop hebben 
Haya Maëla en Rob Kievits van 
Danshuis Haarlem geklust. Best 
een opgave, zegt Haya eind de-
cember.

martijn micHel
gitaardocent

Je zit erin en moet door, en dan ga 
je in één klap het seizoen in. Voor-
deel is dat we het qua inrichting 
meer naar onze hand hebben kun-
nen zetten.’ Minpunt één is dat het 
beloofde fietsenplan er nog niet 
gekomen is.
Haya: ‘Dat gaat op zijn gemeentes’. 
Minpunt twee blijft het gehannes 

bij de voordeur. Haya: 
‘Jammer dat oma die de 
kleinkinderen brengt 
soms de toegangscode 
niet weet en voor een 
dichte deur staat, en 
moet wachten totdat 
iemand toevallig het 
gebouw verlaat. Dat is 
eigenlijk een cultureel 
gebouw onwaardig.’ 
Maar al met al is Haya 
ondanks een lichte te-
rugloop erg in haar sas 
met de drie zalen, die 

licht en ruim zijn, de kleedkamer, de 
ontvangst- en opslagruimte. 

Het jaar 2017 wordt voor Haya bij-
zonder: zij is dan 25 jaar artistiek 
leider. Dat gaat gevierd worden met 
een dansmarathon voor een goed 
doel, een voorstelling in mei en een 
optreden in juni in de Stadsschouw-
burg. Haya: ‘Dat zal mij en de leer-
lingen een boost geven.’

Groot Heiligland 66,  2011 ES  Haarlem

patchwork , quilting
and more

+31 (0) 23 534 00 79

desampler .NL  |  info@desampler .nl

Volg ons op Facebook : de Sampler

aBc . . . arcHitectuur museum
leve de stadsiconen
tot en met 28 januari 2017

Waarom? Omdat wij ervan overtuigd zijn dat het Dros-
temannetje van de wereldberoemde Franse ontwerper 
A.M. Cassandre een stadsicoon was en is voor onze stad. 
Zoals Flipje dat is voor Tiel, de Eiffeltoren voor Parijs, 
het Evoluon voor Eindhoven en het Amsterdammertje 
voor Amsterdam. 

In een stad zonder iconen wil niemand wonen.
Wat het verschil maakt is dat stads-iconen de aandacht 
trekken en prikkelen. Ze roepen herkenning, trots en 
nostalgie op en zorgen voor een goed gevoel. Treinreizi-
gers vanuit Amsterdam wisten dat ze thuis in Haarlem 
waren zodra ze het neonmannetje op het dak van de 
Drostefabriek zagen. Een goed stadsicoon verstevigt de 
band met de stad waar u deel van uitmaakt.

WelKom terug!
In de tuin van het ABC Architectuurcentrum Haarlem 
bent u op 21 december a.s. getuige van de terugkeer 
van het neon-Drostemannetje. We stellen hem graag op-
nieuw aan u voor.
Op de expositie krijgt u inzicht in het belang van stad-
siconen voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van 
een stad.

U leert de beroemde ontwerper A.M. Cassandre ken-
nen en we geven u informatie over hoe u kunt bijdragen 
om het Drostemannetje weer te laten terugkeren in het 
Haarlemse stadsbeeld.

Lees meer op:
www.stadsiconen.nl,
facebook.com/stadsiconen,
instagram.com/stadsiconen
en twitter.com/stadsiconen.

Wie hart heeft voor Haarlem, steunt:
Leve de Stadsiconen! 

Wellicht herinnert u zich het Drostemannetje in 
neon op het dak van de Drostefabriek nog?
Ons idee is om het mannetje terug te laten keren 
in Haarlem waar het hoort in al zijn oude glorie. 
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graziella
Graziella is vaak in haar werkplaats 
in de Waarderpolder te vinden. Ze 
woont in de Kleine Houtstraat. Haar 
leefruimte, waarin achteraan haar 
bed is verstopt, benut ze ook gelijk 
als atelier/galerie. ‘Alles-in-een’ met 
veel dat je aandacht trekt. Er is één 
zijdeur, die gaat naar de ruimte waar 
de douche, toilet en ‘keuken’  is… de 
laatste bestaat uit een koelkast en 
een magnetron. Voor haar prima zo, 
het is duidelijk haar Home. 
Graziella werd in 1960 in Parijs ge-
boren en studeerde er aan de Sor-
bonne. In 1996 kwam ze naar Ne-
derland, waarna ze tussendoor nog 
een jaar voor Amerika koos. Sinds 
een jaar of 12 woont ze in Haarlem. 
Ze koos onze stad o.a. omdat hier de 

gieterij was die ze voor haar werk 
nodig heeft. 
 

Wedstrijd
Aan de totstandkoming van het 
grootse beeld op het stationsplein 

in Bedrijf . . . graziella curreli 

ging een langdurig proces vooraf. 
Het begon met een open wedstrijd 
voor een beeld bij de Ripperda ka-
zerne. De jury bestond uit de bewo-
ners van de nieuwe kazerne, de Ge-
meente Haarlem, de architecten van 
de renovatie en de pro-
jectontwikkelaar Ymere. 
Er werden eerst 10 
kunstenaars en daaruit 
nog eens 4 kunstenaars 
geselecteerd. Graziella 
was erbij. 

Toen volgde er opeens 
een brief dat het pro-
ject om onduidelijke 
reden werd gestopt. 
Zij was echter zodanig 
opgevallen, dat ze door 
de Gemeente Haarlem 
werd uitgenodigd om 
te komen praten. Het 
was inmiddels twee jaar 
later. Haarlem kreeg 
een nieuw stationsplein, 
waar ook ruimte voor 
kunst was ingetekend. Het concept 
van Graziella had aangesproken en 
kwam het beeld eigenlijk niet nog 
beter tot z’n recht op deze locatie… 
centraal gelegen tussen het Kenau-
park en de Ripperda kazerne! 
 

Het project Kenau en
ripperda
In 2010 werd de opdracht onderte-
kend en kon ze beginnen. Het bleek 
vier jaar werk. De uitdaging was om 
haar origineel ontwerp van 30 cm in 
één keer zelf te maken. Niet via een 
3D vergroting, wat een veel simpeler 
route zou zijn geweest. Ze wilde de 
uitdaging aan, en bouwde het zelf 

op. Eerst een skelet van staal, dan 
de massa erom heen (volume met 
papier en gaas), daarna de huid en 
kleding van was.  Het liefst had ze 
-nadat de mallen waren gemaakt- 
het beeld in 1x in brons gegoten, 

maar daar was de gieterij niet groot 
genoeg voor. Dat gebeurde in + 30 
afzonderlijke stukken. 

Graziella vertelt: “Ik heb de Ge-
meente Haarlem diverse keren moe-
dig gevonden. Allereerst durfden zij 
te investeren in een kostbaar kunst-
werk. Daarnaast durfden zij het aan 
te vertrouwen op m’n figuratief ont-
werp, het  gebruik van traditionele 
materialen en technieken (heeft heel 
wat hoofdbrekens gekost hoor…) en  
nadrukkelijk ook de wijze waarop 
ik deze twee historische personen 
wilde neerzetten.  Het was immers 
een totaal ander invulling van deze 
figuren, in een klassieke vermom-
ming. “

angelique van poppelen
tekst en foto’s

Schagchelstraat 24-zwart   .   2011 HZ Haarlem   .   Tel.: 023 - 55 80 833   .   www.huistenboschkappers.nl

Om uw behandeling goed te kunnen plannen hebben wij voorkeur voor telefonisch contact. 

from motivation 
to inspiration
Ze vervolgt: “Ik vroeg de verzets-
helden om  een voorbeeld te zijn om 
vanuit hun moed het probleem van 
geweld van binnenuit met succes 
te adresseren.” Graziella heeft de 
behoefte om, nu ze de kans krijgt, 
ons gelijk meer over haar bedoeling 
te vertellen.  “I created a duo Kenau 
and Ripperda enabling everyone 
to see the steps one can take to go 
from ‘Motivation’ (going against) to 
Inspiration (going forwards). The of-
ficial and complete title of this piece 
is ‘Kenau and Ripperda, from Mo-
tivation to Inspiration, a pro-peace 
monument’. 

Kenau is er geen oud lelijk manwijf, 
meer een ‘nufje’ . Ze draagt geen 
geweer, heeft geen afgesneden 
hoofden. Ze doet haar haar onder 
een kap (discipline van kracht), de 
voeten wat uit elkaar (goed gegrond) 
met één voet op haar zwaard (mees-
ter over de wapens). Ze draagt over 
haar stevige heupen een tas (voed-
sel) en een fles (water), symbolen 
van het leven.  
Ripperda staat  ‘contraposto’, onder 
de zwierige hoed zien we een zelf-
bewuste heldere blik starend in de 
verte.  De voeten wat losjes in een 
bijna bescheiden houding. Hij draagt 
de speer van Kenau (die te klein 

voor hem is) om haar te helpen ter-
wijl zij met ‘motivatie’  in de weer is.  
Ze staan schouder aan schouder en 
kijken in dezelfde richting. “

Sterke vrouw(en)
Ze formuleert zorgvuldig, in een mix 
van Engels, Frans en Nederlands. 
Het is duidelijk dat haar werk veel 
voor haar betekent.  Ze vertelt over 
schoolgroepen die komen kijken. Of 
de klanten die hun wens voor een 
beeld kenbaar maken. En die met 

geduld en betrokkenheid ‘meerei-
zen’ in de totstandkoming van hun 
beeldje, ook al kan het soms een jaar 
duren voor dit klaar is. Hoe ze twee 
versies van haar beelden maakt: 
eerst het idee en daarna de tech-
nisch perfecte uitvoering. Figuren 
van brons, met een gemeenschappe-
lijk thema: sterke vrouwen.

  Haar droom
Ik eindig met de vraag wat haar 
droom is, en ze geeft haar antwoord 
zonder aarzeling.
“Een mooi gebouw waar creatie en 
realisatie samen gaan. Er is een te 
groot contrast tussen de mensen 
die iets creëren en degenen die het 
gaan maken. Waar dit bij elkaar 
komt, wordt iets vanuit het hoofd en 
hart bedacht èn kan de kunst niet 
alleen vanuit de eigen intentie maar 
ook vanuit kennis en ervaring met 
de materialen vorm krijgen. Creation 
and realisation are divorced en must 
marry again!” 

Op internet is veel over Graziella te 
vinden. Begin bij haar eigen website 
en surf verder.  Zo is het proces van 
de totstandkoming van Kenau & Rip-
perda stap voor stap in vele foto’s 
vastgelegd. Of loop op zaterdag tus-
sen 12 en 17 uur eens bij haar bin-
nen: Kleine Houtstraat 111. 

www.graziellacurelli.com 

Op het stationsplein staat 
een bijzonder beeld van 
4 meter hoog: de verzet-
shelden Kenau Simons-
dochter Hasselaer en Wig-
bolt Ripperda. Velen van ons 
lopen er dagelijks langs, op 
weg naar of van de trein. 
Maar wie van ons weet dat 
dit is gemaakt door een beel-
dend kunstenaar uit onze 
eigen wijk…Graziella Curreli.

http://www.graziellacurelli.com
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in gespreK . . .                                           met pascal spijKerman

Willem Brand

frans Hals
museum . . .                                            Hollandse meesters

uit Boedapest

Het Banket van Florisz van Dyck 
is een van de topstukken in de 
tentoonstelling van het Frans 
Hals Museum. Op het stilleven 
staat een glanzende tinnen kan 
links op de tafel. Een groen 
glazen roemer is omgekeerd op 
de tuit gezet. Twee geelbruine 
kazen met verschillende struc-
tuur liggen boven op elkaar. Op 
een schaal ligt fruit en noten. 
Een mes ligt klaar op het witte 
damasten laken.

Het stilleven is een van de kenmer-
kende vernieuwingen in de schilder-
kunst van de Gouden Eeuw.
De  nadruk in de tentoonstelling  ligt 
op Haarlem als centrum van vernieu-
wing. Die vernieuwing speelt zich 
vooral af in schilderijen met alle-
daagse onderwerpen. Vaak bevatten 

sonja overbeeke

Foto´s en collectie
szépmüvészeti múzeum

ze een verborgen moraal, bijvoor-
beeld een aansporing tot matigheid 
of deugdzaamheid. Geliefd bij de 
Hollandse burgers zijn de portret-
ten, landschappen, stillevens, interi-
eurs en genrestukken. 
Het museum toont  deze winter 80 
meesterwerken uit het befaamde 
Szépmüvészeti Múzeum in Boeda-
pest. Dit Hongaarse museum bevat 
een grote collectie Hollandse en 
Vlaamse kunstwerken uit de 17de 
eeuw. Vanwege een verbouwing 
konden de kostbare schilderijen 
en prenten worden uitgeleend. De 
kunstwerken sluiten mooi aan bij de 
museumcollectie en kunnen zo met 

elkaar worden vergeleken. Directeur 
Ann Demeester wil hiermee nieuw 
licht werpen op de Haarlemse collec-
tie. De tentoonstelling kreeg lovende 
recensies en is nog te zien tot en 
met 12 februari.

Allerlei beroemde namen van schil-
ders komen voorbij. Er zijn twee 
nieuwe portretten van Frans Hals 
te zien, naast die van de Vlaming 
Anthony van Dyck. Landschappen 
van Jacob van Ruysael evenals een 
winterlandschap van Averkamp 
ontbreken niet. Er is zelfs een Haar-
lems kerkinterieur van Saenredam 
te zien. Ook zijn er tekeningen, van 
Rembrandt, maar ook van Goltzius 
en Karel van Mander. De stillevens 
laten door de afgebeelde lekkernijen 
de bezoeker haast het water in de 
mond lopen. Zoveel verfijnde tech-
niek in de Gouden Eeuw roept ple-
zier en verwondering op.

van Keeper tot politicus
In de zomer van zijn negentiende 
levensjaar koos Pascal Spijker-
man niet voor het voetbal, maar 
voor een universitaire studie. Hij, 
nu 32 jaar, heeft er geen moment 
spijt van gehad.

Hij woog zijn kansen: Hoeveel kee-
pers zijn vanuit de eigen kweek 
doorgebroken als betaald voetballer? 
Antwoord: nul. Het werd Groningen 
en juridische bestuurswetenschap-
pen. Wonen deed hij in het Drenthse 
Roden. Als enigst kind groeide hij 
snel groot in een groep van twintig 
huisgenoten: de helft studeerde, de 
andere helft werkte. Al in zijn eerste 
studiejaar sloot hij aan bij D66. Het 
was ten tijde van de opkomst van 
Pim Fortuyn. 

Na vier jaar haalde hij zijn masterbul 
en twee jaar later deed hij dat in zijn 
tweede studie sociologie. ‘Ik werd er 
meer een praktijkman door, het gaat 
vooral over de uitwerking van re-
gels.’ In 2008 vlak na zijn afstuderen 
kreeg hij een baan als beleidsmede-
werker openbare orde en veiligheid 
in Zandvoort. Eind 2011 werd hij 
wijkmanager in Zaanstad. Een soort 
verbindingsofficier tussen onder-
nemers en bewoners en gemeente. 
Hij leerde er beleid vertalen naar de 
praktijk van alledag.

In 2009 waren hij en vriendin en so-
ciaal psychologe Lotte Wildeboer al 
in Haarlem komen wonen. Van de zo-
mer zijn ze getrouwd. Hun woning is 
het hoekhuis op de eerste verdieping 

van de Gasthuisvest en Kleine Houtstraat. Veel zwart en wit, en toefjes 
groen. Opvallend: een aangebouwd balkon.

Begin 2014 maakte hij zijn entree als kandidaat-raadslid in de Haarlemse 
politiek. Bijzonder: hij kocht als wijkbewoner een halve pagina in de wijk-
krant, maar hield daar niet mee op toen hij gekozen was. Begin 2015 
keerde hij terug in Zandvoort als kwartiermaker/teamleider toerisme en 
economie. Zandvoort wordt jaarlijks overspoeld door vijf miljoen toeris-
ten. Omdat nog niet iedereen schatrijk is (geintje), is het zijn taak nog 
meer toeristen naar Amsterdam Beach te trekken. Hoe? Door het binnen-
halen van nieuwe evenementen en het verbeteren van bestaande.

Meer ruimte aan de burger is een peiler van zijn politieke denken. Pascal: 
‘De gemeente moet de Haarlemmers niet teveel voor de voeten lopen. Je 
moet ook niet kijken naar wat allemaal niet mag, maar wat wel mag.’ Een 
voorbeeld in zijn eigen wijk is de DakKas, een mooi initiatief om de wijk 
te vergroenen. Als raadslid kan hij de bewoners inlichten over de poli-
tieke status van kwesties. Ambitieus is hij zeker, dat spat van hem af. Een 
pragmaticus waar Haarlem en onze wijk nog jaren plezier van kan heb-
ben. Want Haarlem heeft zijn hart gestolen. 
Mooie karaktertrek: zijn aanstekelijke enthousiasme. Lotte is daar het be-
wijs van. Hoewel zij niet van voetbal houdt, zit zij nu net als Pascal mee te 
tieren op de bank als ze samen naar zijn cluppie uit Deventer kijken: Go 
Ahead Eagles.

Pieter Jansz Saenredam, Interieur van de Nieuwe Kerk te Haarlem, 1653

Tekst & foto’s:

Frans Pietersz de Grebber,
Portret van een jonge vrouw, 1632

Florisz van Dyck, Banket met ham, fruit en kaas, 1615/1620
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Een lekker en gezellig initi-
atief van Lenny en Flinty’s.
Daar zaten we op een som-
bere woensdag in novem-
ber met een bont gezel-
schap wijk/buurtgenoten 
aan tafel…… Er was veel 
en gevarieerd eten gekookt 
door jonge vrijwilligers.

De lekkere wijn voor een 
“vriendenprijsje” maakte 

Buurtmaaltijd . . .  in flinty’s
janneke petri
tekst 

Has
foto’s

José en Ferry.

Zondag 18 december waren de wijk-
vrijwilligers uitgenodigd voor een 
brunch. Een bedankje van de wijk-
raad, voor het rondbrengen van de 
Kampheilige, het bijhouden van de 
financiën, het organiseren van het 
opzoomeren, het musiceren in de 
wijk, het regelen van de buurteten-
tjes en nog veel meer zichtbaar en 
onzichtbaar werk in de wijk. 

vrijWilligers
BruncH . . .  

Bij mr. frans

De voorzitter van de wijkraad An-
nelie Bulsing opende met een kleine 
toespraak, en toen kon het grote ge-
nieten beginnen.

Heerlijke broodjes, gezonde salades, 
flamkuchen en sticky cake waren er 
in overvloed. Maar  zoals een vrijwil-
ligster, die door een misverstand pas 
tegen het einde arriveerde en een 
doos met lekkers meekreeg, treffend 
verzuchtte: het gaat eigenlijk om de 
gezelligheid.

En gezellig was het! De circa 20 vrij-
willigers hadden elkaar veel te ver-
tellen. Een uitgelezen moment om 
weer bijgepraat te worden over de 
laatste buurtnieuwtjes maar ook om 
recepten uit te wisselen. Wist u dat 
gemberthee goed voor het geheugen 
is?

Vindt u het leuk om zich in te zetten 
voor de wijk en uw buren beter te 
leren kennen? Heeft u een leuk idee 
voor een nieuw initiatief in de wijk? 
De wijkraad maakt graag kennis met 
nieuwe vrijwilligers!

het alleen maar nog gezel-
liger.
Leuke live-muziek erbij, 
koffie met koekjes toe. Je 
zal er maar wonen!
Kijk op de kleurige website 
van Flinty’s bij het onder-
deel Programma, zodat we 
de volgende ronde met nog 
meer mensen zijn.
Wel even opgeven dat je 
ook komt.

Tot dan, Janneke

Sinds 1 september zit in de Bur-
retstraat 12 ‘Miss Bloem’, een 
prachtige bloemenzaak. 
“Miss Bloem bestaat al langer. 
Bedrijven en particulieren kun-
nen een abonnement nemen 
en krijgen dan elke week verse 
bloemen.

Dat doe ik nog steeds, maar toen 
dit pand vrij kwam zag ik mijn kans 
schoon en begon deze bloemenzaak. 
Ik was meteen verliefd op de ruimte, 
met het hoge plafond en die mooie 
deuren…” Aldus een enthousiaste 
Pauline Joris. De 29-jarige Pauline 
ziet al tien jaar in de bloemen, met 
opleidingen in Londen en Aalsmeer. 

nieuW in de WijK . . .  miss Bloem

Ze is nu tot volle tevredenheid full-
time bloemist. 

Wijkbewoners, maar ook mensen uit 
de Slachthuisbuurt en het Rozen-
prieel weten Miss Bloem al goed te 
vinden. Ook de reclamefiets aan het 
Spaarne leidt tot veel positieve reac-
ties. Pauline hierover: “Er zitten wei-
nig bloemenzaken in de buurt, dus 
er was al snel veel aanloop. En dan 
is het aan mij om door verse bloe-
men te leveren en mooie boeketten 
te maken, klanten aan me te binden. 
Ook de abonnementsservice is er 
beter door gaan lopen omdat poten-
tiele klanten nu eerst bij mij kunnen 
kijken wat ik te bieden heb.” 

De enthousiaste Pauline heeft het 
dus helemaal naar haar zin in de 
Burretstraat. En omdat ik er nu toch 
ben, koop ik meteen een mooie bos. 
Die staat nu te pronken in de kamer, 
en doet net alsof ie de boze blikken 
van de jaloerse kerstboom niet ziet.

nieuWe data:
Woensdag 15 maart  
Woensdag 5 juli

Inloop 18.00 uur;
de maaltijd begint om 
18.30 uur

Reserveren: 
buurtmaaltijdbijflintys@
gmail.com

Wie geen computer 
heeft, kan bellen met 
Lenny: 06-44502236

ineke schotman
tekst 

Birgitte
tekst 

mailto:buurtmaaltijdbijflintys@gmail.com
mailto:buurtmaaltijdbijflintys@gmail.com
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restauratie . . .                                            gevelrestauraties in
Klein Heiligland
Willem Brand
tekst 

vincent van Buuren
foto’s

In de vorige Kampheilige 
stond een verhaal over 
de restauratie van het 
paardenhoofd bij het 
koetshuis, een zoge-
naamd uithangteken, en 
gevelsteen D’Jonge Wolf. 
Jammer dat het resul-

Haarlemmer Wybren van Haga is de nieuwe
regent van de 24 woningen van het honderdvijftig 
jaar oude Essenhofje.

Na zoveel jaar in stichtingshanden te zijn geweest, is 
het Essenhofje in november in particuliere handen over-
gegaan. Tijdens de Kerstborrel op 21 december hebben 
nieuwe regent en bewoners elkaar ontmoet. 

Van Haga heeft de intentie om het hofje als hofje voort 
te laten bestaan met zoveel mogelijk alle gewoonten en 
gebruiken. Oud-regent Job Thöne is gevraagd naar de 
invulling ervan. Hij noemde o.a. tweemaal per jaar een 
bewonersoverleg, eenmaal per jaar een zomerfeest, be-
woners bijstaan als ze bijvoorbeeld een ‘rugzakje’ bij de 
WMO of traplift aanvragen, het jaarlijks nakijken van de 
verwarming, regelmatig overleg met de tuincommissie.

Restauratieschilder Jens Koolhaas bij D’jonge wolf

Puik paardenhoofd siert  het nieuwe appartementencomplex
Het Koetshuis

Kop op!
Is het nu paardenhoofd of paardenkop? Het paard is 
een edel dier, dan zal het wel hoofd zijn. Waarom edel, 
vraagt u? Omdat de adel erop reed en alles van adel 
vanzelf edel is? Of omdat een paard een edel voorkomen 
heeft, fier en grootmoedig is. Maar een koe, ezel of var-
ken lekker buiten in de wei zijn dat ook.

Genoeg hierover. Het paardenhoofd van steen in Klein 
Heiligland verwijst naar de funktie van de in 1860 ge-
bouwde stalhouderij. Ooit stonden er paarden die op 
straat koetsen en wagens voorttrokken. Of daar edelen 
in zaten? Pas op of ik maak je een kopje kleiner.

Dit paardenhoofd had heel lang geen oren. Overbuur-
man Vincent van Buuren schreef daar een stukje over. 
Ook de nieuwe eigenaar was dat al opgevallen. En zo 
kreeg het uithangteken niet alleen oren, maar ook een 
kleurtje. Olga van der Klooster beschilderde het paar-
denhoofd dat met kop en schouders boven de oude uit-
steekt. Maar hoe zit het nu met de uitdrukking ’ander-
halve man en een paardenkop’?

overdracHt essenHofje 

taat van beide restaura-
ties niet te zien waren. 
Bij deze dus. Willem 
Brand schreef nog even 
een extra tekstje over de 
paardenkop, pardon, het 
paardenhoofd.

Het resultaat mag er zijn

Aquarel: Otto Schilling, oud-wijkbewoner

fietsparKeren . . . 
peter verbrugge
tekst

Dus waar er ruimte is, en die is heel 
schaars in onze wijk, en op plaatsen 
die zodanig liggen dat er dan ook 
gebruik gemaakt gaat worden van 
de mogelijkheid om een fiets netjes 
te stallen.
Graag horen we van bewoners in de 
onmiddellijke omgeving van de lo-
caties die in dit artikel genoemd en 
geïllustreerd worden, wat ze van de 
voorstellen vinden. Als er voldoende 
medestanders zijn voor een locatie, 
kunnen we bij de gemeente een ver-
zoek tot realisatie indienen. 
Op het Groot Heiligland kunnen bij 
het ABC Architectuurcentrum rek-
ken bijgeplaatst worden, zodat er 
meer fietsen gestald kunnen worden. 
In de Patiëntiestraat is goed te zien 
hoe het plaatsen van potten met 
planten dicht tegen elkaar de fietsen 
terugdringt naar de winkelstraat. 
Op het pleintje bij Kleine Hofstraat 
kan ruimte voor rekken gevonden 
worden. 
In de De Witstraat zijn er fietspar-
keervakken aangebracht bij  de 
parkeergarage. Voor fietsen zouden 
er rekken tegen de gevel geplaatst 
kunnen worden, zodat scooters de 
vakken kunnen gebruiken. Fietsers 

zetten hun fiets niet graag in een 
parkeervak vanwege het risico van 
omvallen. 
In de Kleine Houtstraat bij de Ge-
dempte Oude Gracht is eigenlijk 
geen ruimte voor het stallen van fiet-
sen. Dat moet op de Gedempte Oude 
Gracht gebeuren, maar daar wor-
den de rekken voor een groot deel 
gevuld met weesfietsen, die al heel 
lang niet van hun plaats geweest 
zijn. We zullen er bij de gemeente op 
aandringen dat controle van wees-
fietsen en het opruimen ervan regel-
matiger moet gebeuren.

WerKgroep fiets
De werkgroep fiets heeft plannen 
gemaakt voor het verbeteren van 
het fietsparkeren bij enkele pro-
bleemplekken in het Centrum. 

In de werkgroep participeren 
vertegenwoordigers van de Fiet-
sersbond, Vereniging Historisch 
Haerlem, Centrummanagement-
groep, wijkraad Vijfhoek/Doelen/
Raaks, wijkraad Binnenstad en 
wijkraad Heiliglanden/De Kamp en 
de gemeente Haarlem. De werk-
groep heeft per plek gekeken naar 
effectieve en goedkope oplossin-
gen vanwege het beperkte budget 
dat beschikbaar is.
Het gaat om het bijplaatsen van 
fietsenrekken en het realiseren 
van fietsparkeervakken. De ge-
meente heeft de meeste voorstel-
len van de werkgroep ongewijzigd 
overgenomen. 

deel 2

In het vorige nummer van de Kampheilige schreven we over 
fietsen en fietsparkeren in de wijk. We hebben opnieuw een 
ronde gemaakt door de wijk, maar nu meer gekeken waar 
er voorzieningen voor fietsparkeren kunnen worden gereali-
seerd.
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Gemeente Haarlem  511 30 00
Politie spoed  112
Politie algemeen:  0900 8844
Wijkagent Michiel Wijn  
Website politie www.politie.nl 

Grofvuil (Spaarnelanden)  0900 8477
Meldpunt leefomgeving  511 51 15
Geluidshinder Schiphol  020 – 601 55 55
Parkeerzaken  511 49 50
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De reguliere wijkraadsvergaderingen vinden 
elke tweede woensdag van de maand plaats 
vanaf half acht. In juli op de 20 ste
De vergaderruimte is Jongerencentrum Flinty’s 
op de Gedempte Oude Gracht 138.

Wijkinformatie colofon

E-mail:  hdkwijkraad@gmail.com
Website:  www.wijkraadheiliglandendekamp.nl
Facebook: www.facebook.com/groups/bewonershdk/

Wijkraad Heiliglanden-de Kamp

Zalig wonen in 
De Heiliglanden!
Wonen in de buurt het Groot of Klein Heiligland is zalig verklaard. Waarschijnlijk door u, zeker 
door mij. Ik woon er graag! Net als veel van onze cliënten. Bij Mooijekind Vleut Makelaars zien 
en horen wij ze vaak als eerste. Bent u wellicht op zoek naar iets anders en wilt u weten wie er 
zoeken naar een woning als de uwe? Bel me dan, 023-5420244. Of loop even binnen, we zitten 
om de hoek. Hartelijke groet: Maarten Bos, Makelaar bij Mooijekind Vleut. 
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