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jaarvergadering . . . 

in gesprek . . . 

kunst in de wijk . . .

museum Haarlem . . .

De nieuwjaars receptie en quiz

Met Rokus Loopik alias Mr. Rehab 
over o.a. het “Living Museum”

Jantien Volgers is Aina, 
singer-songwriter

Tentoonstelling en “Bloeiend 
Goud” en “Vrouwen in verzet”
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De plantjes worden dit jaar op zaterdag 
13 mei om 10:00 uur uitgedeeld, maar 
nu op een andere plek:
In de binnentuin aan de Essenstraat 
in het gedeelte tussen de Burretstraat 
en de Gedempte Oude Gracht. (aan de 
achterkant van de parkeergarage. Het 
kan niet missen)

De lunch is weer als van ouds om 12.30 uur 
in het ABC, waar Ineke voor een heerlijke 
maaltijd gaat zorgen.
Vrijwilligers voor het opzetten van de tafels 
e.d. worden gevraagd zich die dag spontaan 
te melden bij de organisatie. (Tine)

We rekenen op jullie om de buurt weer te 
laten stralen met fleurige bloemen.

Groeten Tine Lambers

Nadat Kick Smit was overleden
voetbalde Haarlem zich spontaan failliet 
zoals ook Jaap Eden vroeg het leven liet 
nadat hij op het ijs was uitgegleden
en diep gevallen op de wielerbaan

Maar helden staan weer op uit de dood 
en leven dan voor eeuwig voort 
aan de rand van Kamp en Heilig Land
waar Jacques voor altijd waakt over Gé 
want bij Van Egmond is nooit iemand wees

Heb dus geen meelij met Haarlems helden
heb lof voor rijkdom en failliet
van hen die zich nu verzameld hebben 
in museum Haarlem voor een reünie

O luie lezer! Komt dat zien! 
Tot vermaak en uwe lering

Proef aldaar het intense lijden 
ruik het geplengde, vuile zweet 
dat het voor altijd moge beklijven 
aan uw veilige herinnering. 

Harmen Malderik

OpzOOmeren zaterdag 13 mei 10:00 uur

Haarlem Sportstad
Amateur- en topsport in 
Zuid-Kennemerland
tot 28 mei te zien in
Museum Haarlem.
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Verhuizen is veel werk 
en spannend en je kan 
jezelf wel een tijdje 
voorhouden dat je bezig 
bent met slow moving 
als je na elke dag, nacht 
of week bij je geliefde 
subtiel iets uit je koffer-
tje in zijn kast moffelt, 
maar op een dag kies je 
gewoon een datum.
Ik geef mezelf voor mijn 
verjaardag een verhu-
izing cadeau. De eerste 
dag dat ik 33 ben, zal ik 
in Haarlem wonen.

Ik kom vanuit een dorpje. 
Een aardig dorpje.
Misschien wel het groenste 
van Vlaanderen met heel 
veel bos, water en natuur. 
Van het dorp naar de stad. 
De meeste mensen maken 
een omgekeerde beweging. 
Want er zijn clichés. Die ik 
met verve kan ontkennen.
In een stad heb je minder 
persoonlijk contact. Alles 
is anoniemer. Wel, het ligt 
vast aan mij, maar ik ben 
er in mijn groenig dorpje 
nooit in geslaagd om mijn 
buren te ontmoeten.
Dat ligt o.a. aan de gara-
ges.

Ik zie auto’s aankomen, ga-
ragepoorten opengaan, de 
auto’s binnenrijden en de 
poort weer hermetisch slui-
ten. Buren opgeslokt. 

Bijzonder. Maar zo komt 
het dat ik de naam van mijn 
huidige buurvrouw niet 
ken. In Heiliglanden-De 
Kamp ging ik laatst mee 
naar een buurmaaltijd.
Ik schudde handen, kreeg 
meer namen te horen dan 

ik kan onthouden (excuus!) 
en ik scoorde voor het 
eerst sinds mijn puberteit 
nog eens een telefoonnum-
mer van een achttienjarige 
jongen. Ik ben best tevre-
den met mijn Lief, maar die 
achttienjarige zat zo gezel-
lig te netflixen met mijn 
kleuterzoon, dat ik hem 
maar meteen aan de haak 
heb geslagen. Als babysit, 
uiteraard. Verder ging ik 
naar huis met tips voor yo-
gastudio’s en de naam van 
een goede kapper. Ik kan 

de toekomst vol vertrouwen 
tegemoet gaan! De dag na 
de buurtmaaltijd dronk ik 
koffie in de Brakeboertuin. 
In mijn pyjama. Of eigenlijk 
die van mijn Lief. Met mijn 
zoon. En met de buurvrou-
wen. Koffie met melk en 
levenswijsheid. Het kan 
slechter. Eerste cliché om-
ver gekegeld.
Een stad is grauw en je 
staat mijlenver van de na-
tuur. Het ligt absoluut aan 

mij, maar mijn huidige 
tuin in mijn dorp baart 
me vooral zorgen. Ik heb 
geen groene vingers en 
ik vind het ook vrij idioot 
om een stukje afgelijnd 
eigen gazon te hebben dat 
ik elke twee weken moet 
afrijden. In Haarlem is de 
Brakeboertuin een groen 
oord van genot, en met een 
kwartiertje fietsen bevind 
ik me in duinen en bos.
Het kan slechter.
Tweede cliché aan flarden.
Een dorp is klein en gezel-

Hadewijch wouters

lig en een stad is groot 
en onpersoonlijk. In mijn 
huidig dorpje heb ik een 
auto nodig om aan brood te 
komen. De buren ook, wat 
een geluk dat onze garage-
poorten elektrisch zijn.

Het is klein. Ja, leuk. Maar 
er is ook niets. In Haarlem 
wandel ik naar de bakker 
en de supermarkt, heb ik 
een ijsjessalon op slenter-
afstand ontdekt en vervang 
ik mijn auto door een bak-
fiets. Een mooie microkos-
mos, die stad.

Het kan slechter. Derde 
cliché opgeborgen en opge-
ruimd staat netjes. Ik word 
dus een city girl. De dag 
na mijn 33ste verjaardag. 
Met een city man en city 
kinderen. Anoniem, grauw 
en onpersoonlijk, zo’n stad? 
Dat valt wel mee. Gewoon 
de juiste stad en de juiste 
wijk kiezen.
En dan een datum prikken.

"Koffie met melK en levenswijsheid" 

https://hadeinhaarlemblog.word-
press.com/

Hade in de 
Heiliglanden . . . 

als de liefde rOept 

We zijn op zoek naar buurtbe-
woners – vaders, moeders, opa’s, 
oma’s, buurvrouwen, iedereen 
– die het leuk vindt om mee te 
werken aan de organisatie van 
een kindermiddag, voor kinderen 
van 2 tot 12 jaar uit onze wijk.

Heb je leuke ideeën of handige con-
necties, kun je goed schminken, 

weet je een paar goocheltrucs, heb 
je een croquetspel liggen dat niet 
wordt gebruikt of kun je je helemaal 
inleven in de rol van Jan Klaassen of 
Katrijn, geef je dan op!

De kindermiddag zal naar alle waar-
schijnlijkheid plaatsvinden op een 
woensdagmiddag in september.
We willen ook graag iets doen voor 
de jongste bewoners van onze mooie 
wijk en alle hulp is welkom daarbij. 

vrijwilligers gezOcHt vOOr de kindermiddag!
AAnmelden KAn voor 15 mei viA hdKwijKrAAd@gmAil.com
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spekko(per)

De opkomst bij alle drie viel een beetje 
tegen, zelfs tijdens de heerlijk aangeklede 
borrel. Maar de leut was er niet minder om. 

Ook geen raadslid gezien ook, zelfs niet onze 
eigen wijkman Pascal Spijkerman. De meeste 
raadsleden komen vooral als ze zieltjes willen 
winnen en de raadsverkiezingen voor de deur 
staan.

Wie er wel was en hoe, was Hein Pijnenburg van 
de Wereld Muziek School. Op saxofoon speelde 
hij de sterren van de wijkhemel.
Overigens op gitaar bijgestaan door Bokke 
Rypma. Wie er ook was, was Spekko, de zelfbe-
noemde non-conformist. Hij woont en werkt in 
de Lange Hofstraat. Over de wijkkrant wil hij 
wel iets kwijt. Hij vindt het een beetje te braaf-
jes. Mag best opgeleukt worden met tekeningen.
Op pagina 15 ziet u er twee van zijn hand..

De quiz leverde twee winnaars op: Maria Spaar-
garen en Herman van Mourik. Uit handen van 
wijkraadvoorzitter Annelie Bulsing ontvingen ze 
een originele prijs, een heus Haarlems Hofjes-
spel. 

jaarvergadering . . .quiz en bOrrel
willem brand
Tekst & foto’s
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annelie bulsing

de wijkraad . . .beste buurtbewOners

De lente komt er weer 
aan en dat merk je!
Op diverse plaatsen in 
de wijk zie je narcissen 
in bloei of krokussen die 
de grond paars kleuren, 
het blijft langer licht en 
het ruikt naar voorjaar! 

Nog even en we kunnen 
onze wijk nog gezelliger 
maken, want het Op-
zoomeren komt er aan.
De voorbereidingen 
daarvoor zijn al in volle 
gang. 

Vorige week nog bij de buurtmaaltijd in Flinty’s 
– op de verkiezingsavond! – hadden we ook al 
even een vooruitblik richting de zomer.

De volgende editie is op 5 juli en voor dan staat 
er een gezellige barbecue gepland. En over 
verkiezingen gesproken: wat fantastisch te le-
zen dat bewoners van onze stad zo betrokken 
zijn en de opkomst in Haarlem bijzonder hoog 
was. 

Betrokken zijn ook de bewoners in onze wijk: 
tijdens de jaarvergadering en nieuwjaarsrecep-
tie zag ik inmiddels bekende maar ook nieuwe 
gezichten. We zijn heel blij dat er bewoners 
zijn die hebben aangegeven zich als vrijwilliger 
te willen inzetten, op projectniveau of breder, 
zoals nieuwe buurtbewoner Cathy van Lies-
hout, die meedraait als aspirant wijkraadslid. 
Cathy, welkom! Ontzettend fijn om er nieuwe 
vrijwilligers bij te krijgen, dat steunt en moti-
veert iedereen die zich inzet voor de wijk.

Als wijkraad hebben we alle evenementen voor 
komend jaar op een rijtje gezet. We willen als 
wijkraad ook graag iets initiëren voor de kin-
deren in onze wijk. We zijn nu bezig om een 
projectteam samen te stellen om voor de 2 tot 
12 jarigen in onze wijk, toch nog rond de 100 
kinderen, een leuke middag te organiseren.
We zijn nog op zoek naar mensen die willen 
helpen bij de organisatie hiervan! In deze 
Kampheilige lees je er iets meer over.

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. 

de wijkraad
wenst alle

bewoners een
prachtig

voorjaar toe!
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in gesprek . . .                                           met rOkus lOOpik
willem brand
Tekst & foto

mr. reHab
‘Ik liep in Amsterdam het vuur uit mijn sloffen. 
Ze noemden me Mr. Rehab, of Mr. Dakloze Am-
sterdam. Ik dacht: ik word geleefd, maar ik doe 
’t voor de goede zaak. Van de ene op de andere 
dag ben ik gestopt. Na drie maanden ging ik op 
bezoek bij mijn instelling. 
Bij de deur vroeg een jonge 
verpleegkundige: wie bent 
u eigenlijk? Ik dacht dat 
ik onmisbaar geworden 
was. Erger, toen ik vertrok, 
konden de mensen uit mijn 
schaduw stappen. Pas als 
je je kinderen loslaat, gaan 
ze zich ontwikkelen. Afhan-
kelijkheid is het ergste wat 
er is.’

recHten van de mens
‘Tien jaar organiseer ik 
studiereizen naar Amerika, 
Noorwegen en de Balkan-
landen. Wat ik doe? Ik haal 
GGZ-professionals uit hun 
routine. Wat ik hoop is dat 
ze door die week hun over-
tuigingen overboord gooien en open staan voor 
nieuwe inzichten. Ik confronteer ze met innova-
tieve projecten opgezet door ervaringsdeskundi-
gen.

Mensen die in de goot hebben gelegen en die cli-
entgerichte instellingen hebben opgericht.
In Amerika zijn die veel strakker georganiseerd 
omdat ze de Rechten van de Mens als uitgangs-
punt hebben. Bijvoorbeeld, je mag mensen niet 
dakloos laten zijn. Hier viert het poldermodel 
hoogtij. Daar zeggen ze: No fucking way, we laten 
ons niet onderdrukken omdat we een psychia-
trisch probleem hebben.’

wedergebOOrte
‘Het ZZP-schap was een wedergeboorte. Ik had 
de mooiste baan van de wereld, maar ik moest 
voordurend registreren wat ik deed. Ik was dat 
zat. Ik moest mezelf opnieuw uitvinden, dat is 

ook wat mensen met 
een stoornis moeten 
doen. In Nederland 
hebben we niet ge-
leerd om voor onszelf 
te denken. We zijn 
lui omdat we afhan-
kelijk zijn gemaakt. 
We praten over onze 
rechten in plaats van 
onze plichten.
Het gaat om de eigen 
regie, om creativiteit. 
Ik geef trainingen 
aan verpleegkundi-
gen uit Moldavië.
Die werken zes da-
gen per week voor 
50 euro in de maand. 
Als die horen dat een 
dakloze 800 euro per 
maand krijgt…

geslOten beurs
‘ik sta veel op congressen om te spreken. Als dat 
voor niks is, luisteren mensen beter. Dan zijn 
ze niet bezig met de vraag: Is die ’t wel waard? 
Vraag je niks, dan ben je een toffe gast. Ik geloof 
heel erg in alternatieve currency. Als dat als issue 
op tafel komt, gaan mensen zich raard gedragen. 
Als je geen geld hebt, verbinden mensen daar 
automatisch de conclusie aan dat je minder mens 
bent. Maar geld heeft geen ziel. Wat je kan voelen 
is als iemand een mooi verhaal, dat je recht in het 
hart raakt.’

Mr. Rehab werd Rokus Loopik 
(59) in Amsterdam genoemd. 
Daklozen perspectief bieden 
was zijn heilige missie.
Na twintig jaar was hij de 
bureaucratie zat en werd hij 
zelfstandige. Geld is relatief, 
zegt hij, het gaat om persoon-
lijk contact. In gesprek met 
een man die zegt zijn ego te 
hebben afgelegd. In zeven 
bedrijven. - Rokus is een veelgevraag spreker op congressen. Hij zegt daar zelf over: ‘Als het 

voor niks is, luisteren mensen beter.’

 Achttien jaar had Rokus een column in het Noord-Hollands Straatjour-
naal, onlangs gaf hij het stokje met tegenzin over. Zijn grootste held 
op het eenzame witte papier: Martin Bril
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egOcentriscH 
‘Ik kom uit een onrustig milieu.
Mijn vader was een egocentrische 
man, mijn moeder werd al vroeg uit 
de ouderlijke macht gezet. Ik had 
haar al 43 jaar niet gesproken. Het 
gaat gelukkig goed met haar en met 
ons.
Een familie die nooit een familie 
was, zal ook nooit echt een familie 
worden. Ik heb een goed contact met 
iedereen, ik houd van mijn familie, 
evenwel bloedbanden zijn relatief. 
Ik heb vier boezemvrienden, dat zijn 
eigenlijk mijn broers.’

living museum
‘In Bennebroek maken veertig men-
sen met een psychiatrische achter-
grond kunst. Ik heb dat als vrijwil-
liger opgezet. Het is een vrijplaats 
waar mensen kunnen zijn die ze wil-
len zijn. We willen niet weten wat er 
met ze aan de hand is, alleen talent 
telt. ’t Mooie is dat het doormaken 
van een manie of psychose synoniem 
is aan extreme creativiteit. Mensen 
hebben een open geest, geen filter 
voor betamelijk gedrag en gaan he-
lemaal los. Alle grote kunstenaars 
hebben een psychisch probleem die 
maakte dat hun talent boven kwam 
drijven.’

klik
‘Voor mij is niet de methodiek lei-
dend, maar het persoonlijk contact. 
Bewezen is dat de eerste vijf minu-
ten van een contact doorslaggevend 
zijn. Heb je met iemand een klik, dan 
bevordert dat de kwaliteit van beide 
levens.

- Jaap Timmers van Haarlems Dagblad droeg Rokus voor bij de verkiezing van 
Haarlemmer van het Jaar 2016. Dat had hij vooral te danken aan het project Living 
Museum. Stiekem heeft hij toch zijn vrienden gevraagd om op hem te stemmen, zo 
eerlijk is hij nu wel. Relativerend: ‘Mensen winnen geen prijs omdat ze ’t verdienen, 
maar omdat ze goed kunnen lobbyen.’

vraag je 
niks, dan 
ben je een 
toffe gast.

nieuw aanwinst
fHm . . .                                            

callistO

"De nieuwe aankoop is van 
onschatbare waarde," zegt 
directeur Ann Demeester over 
de nieuwe aanwinst. Het mu-
seum bezit al twee landschap-
pen van Nicolaes Berchem. 
Een groot historiestuk van de 
Haarlemse schilder miste ech-
ter nog in de collectie.

sonja Overbeeke

Het schilderij 'Callisto door Jupiter 
bespied' (1656) verhaalt van een 
mythe uit de klassieke oudheid. De 
nimf Callisto behoort tot het gezel-
schap van de kuise jachtgodin Diana. 
In een bevallige houding rust ze uit 

Nicolaes Pietersz Berchem, Callisto door Jupiter bespied, ca. 1656, FHM

na de jacht. Ze legt haar hand peinzend op het doodgeschoten hert. Links 
achter haar blaffen de honden vanwege een donkere dreiging uit de hemel. 
De oppergod Jupiter bespiedt haar wellustig vanaf zijn wolk. Hij zal zich als 
Diana vermommen en de mooie Callisto wordt zijn prooi.
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in bedrijf . . . flinty’s

angelique van poppelen
tekst

De KampHeilige  komt tot stand 
door samenwerking van vrijwil-
ligers. Voor en door mensen uit 
de eigen wijk. Bij Jongerencen-
trum Flinty’s aan de Gedempte 
Oude Gracht zie je zo ook de 
leukste dingen ontstaan.
De een bedenkt iets, de ander 
organiseert het en de derde ge-
niet ervan als gast of deelnemer. 
Hoe mooi kan het zijn! 

flinty’s 
Flinty’s is bedoeld voor alle jongeren 
tussen de 13 en 21 jaar.  Ze komen 
binnen om wat te kletsen en drin-
ken, naar de muziek te luisteren, te 
poolen, dansen of aan een van de 
vele events mee te doen.

Belangrijk is dat het een stek is waar 
men zich thuis voelt, of je nou emo 
of straat bent.

De drie jongerenwerkers -ik sprak 
met Tobias en Menzo, hun collega 
Melvin was helaas verhinderd- zijn 
er voor de coördinatie, de helpende 
hand en zo nodig een wat persoonlij-
ker gesprek.  Verder werken er veel 
vrijwilligers en stagiaires.

dOen!
Tobias  en Menzo vertellen  wat er 
naast chillen zoal gebeurt: “ De een 

verzint iets met 
gamen, de ander 
met tekenen of 
een sport.
Er wordt avond-
eten georgani-
seerd, tijdens 
Haloween  was er 
een ‘supervette’ 
zombietocht door 
de Hout, er is hier 
een escaperoom 
gemaakt.  We 
hebben het gehad dat er een blin-
denrace hier door het pand was. Be-
dacht door een slechtziende jongere. 
Liep men hier geblinddoekt door het 
gebouw, met elk een eigen begelei-
der. Ook wordt er veel muziek ge-
maakt en met muziek gedaan.”  Voor 
de lol en wat serieuzer, begrijp ik. 
Zo kunnen beginnende DJ’s er leren 
draaien, op professionele apparatuur 
en onder begeleiding van een erva-
ren DJ. En ben je met andere DJ’s, 
dan leer je ook van elkaar.

  persOOnlijke 
Ontwikkeling  
Tobias en Menzo 
vertellen dat Flinty’s 
jongeren naast een 
fijne plek om te zijn 
zeker ook kansen 
voor ontwikkeling 
wil geven. Tobias: 
“Er is alle ruimte om 
ideeën te opperen en 
uit te werken. Een 
mooie gelegenheid 
om te ontdekken 
wat je leuk vindt en 
waar je goed in bent. 

Het raakt dan 
niet alleen de 
activiteit zelf, 
het gaat veel 
verder. Beden-
ken wat nodig 
is, samenwer-
ken: wie wat 
gaat doen, uit 
je schulp tre-
den om toe te 
lichten wat 
de bedoe-

ling is, hulp vragen etc.  Om vaak 
achteraf te zien wat het allemaal 
heeft opgeleverd.”  Een ander voor-
beeld is de vorming van een eigen 
mening in relatie tot een politieke 
kleur. Tijdens mijn bezoek moesten 
de Tweede Kamer verkiezingen nog 
plaatsvinden en stond er een avond 
‘Politiek debat voor jongeren’ op de 
agenda. In aanwezigheid van politici.
 

muziek
Natuurlijk wordt er veel muziek ge-
maakt en naar muziek geluisterd. 

doen!

Menzo (l) en Tobias (r)
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Wekelijks treden er 
bands en DJ’s op, 
waarbij gemiddeld 
zo’n 50-80 bezoekers 
komen.
Met uitschieters naar 
wel 120 jongens en 
meiden. Een podium 
dat (inter)nationale 
beroemdheden heeft 
opgeleverd. Zo hebben leden van 
Chef’Special hun roots hier liggen 
en maakten de jongens van de punk-
band Orgaanklap hier al muziek toen 
ze 13 waren. Deze band speelde 
later op grote festivals als Lowlands 
en kwam met hun eind tour begin dit 
jaar nog één keer terug bij hun oude 
thuisbasis Flinty’s. 

Vol trots wordt verteld van de deel-
name aan de Rob Acda Award, de mu-
zikale competitie voor veelbelovende 

muzikanten uit Haarlem e.o.
Voor deze Award worden uit een 
ruim aanbod 24 acts geselecteerd, 
die het in vier voorrondes tegen 
elkaar op moeten nemen. Flinty’s 
selecteert daarna jonge afvallers 
die (net) niet tot deze 24 behoren 
en nodigt hen uit om in de Flinty’s 
competitie mee te doen. De winnaar 
ontvangt de Flinty’s trofee en mag 
alsnog meedoen in de laatste voor-
ronde van de RAA. En – tádá- net 
als vorig jaar haalde ook dit jaar de 

winnaar (Total Seclusion) zelfs de 
finale! Blijkbaar kei-goeie muziek, 
maar was er nog wat te leren in de 
presentatie/profilering vooraf…

gastvrij
Van de gastvrijheid van Flinty’s ge-
nieten we als wijk volop mee.
Allereerst is onze wijkraad er iedere 
maand welkom voor haar wijkraad-
vergadering. Daarnaast hebben we 
al diverse buurtmaaltijden gehad 
waar vrijwilligers voor ons gekookt 

en muziek gemaakt hebben. 
Zowel lekker als gezellig. Met dank 
aan Melvin, die de jongeren hierbij 
begeleidt. Er zijn alweer nieuwe 
data zijn gepland! 

Namens Tobias en Menzo: ook al is 
het een jongerencentrum, voel je 
niet te oud om eens binnen te lopen 
om gewoon even te kijken of een 
praatje aan de bar te maken. Doen!

CO-
lumn . . .

meisjes

birgitta

Mijn oudste zoon is door om-
standigheden naar een andere 
school, een klas hoger. Voor zijn 
ouders is het even wennen, met 
name de dames in groep acht 
zijn al zo… wereldwijs! Zoon 
zelf ondergaat alles met zijn 
gebruikelijke nuchterheid en is 
eigenlijk veel minder onder de 
indruk dan wij.

Na vier weken wordt hij ’s avonds 
gebeld.  Vanaf de bank hoor ik 
een meisjesstem, maar kan ik het 
geratel aan de andere kant niet 
verstaan. “Wie bén jij eigenlijk?” 
vraagt hij op een gegeven moment. 
Hij loopt naar zijn tas, trekt zijn 
huiswerk tevoorschijn. Nadat hij het 
huiswerk heel feitelijk heeft uitge-
legd, hangt hij op. 

-Wie wás dat?
Charlotte
-Wie is Charlotte?
Een meisje uit mijn klas
-Waarom belde ze jou?
Ze had een vraag over het huiswerk

Ik moet me inhouden om hem erop 
te wijzen dat het heel onwaarschijn-
lijk is dat het nieuwe kind in de klas, 
die nota bene een jaar achterloopt 
op de stof, de meest aangewezen 
persoon is om rekenen uit te leggen. 
Dus ik zet mijn ondervraging voort, 
die hij onaangedaan ondergaat

-Hoe komt ze aan je nummer?
Goede vraag, ik ga het haar appen
…
Ze zegt uit de klassenapp
-Je zít niet in de klassenapp
Oh ja
…
Ze zegt dat ze het dan niet weet.
En ze zegt dat Storm heeft geappt 
dat ik op haar ben
-Is Charlotte leuk?
Jawel hoor
-Wat heb je geantwoord?
Laat Storm lekker dromen
 
Dat wordt nog wat, de middelbare 
school.

Menzo (l) en Tobias (r)
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mare jansen
tekst en foto’s

kunst in de wijk . . . een passie vOOr muziek

jAntien

volgers

is AinA
Muziek heeft altijd een belangrijke rol in haar leven ge-
speeld. Op zeven jarige leeftijd ging Jantien al naar een 
musical school. Vanaf haar tiende speelt ze piano en krijgt 
ze zangles. Altijd is ze op het podium aan het optreden. 
Het verlangen om hier later iets mee te gaan doen, om 
zangeres te worden, loopt als een rode draad door haar 
leven.

met vlag en wimpel
Na een versnelde opleiding styling aan het Hout- en Meu-
bileringscollege vertrok ze voor een half jaar naar Londen 
om aan de London Music School, een kleine muziekschool 
in het centrum van de stad,  te werken aan haar muzikale 
skills en theoretische achtergrond. Het bleek een succes: 

vanuit Londen deed ze 
auditie bij het conser-
vatorium en na vier 
jaar studeerde ze met 
vlag en wimpel af. Op 
de dag van haar afstu-
deren, nu twee jaar 
geleden, kreeg ze ook 
de sleutel van haar 
huidige woning aan 
het Groot Heiligland. 
Een heerlijke plek om 
te wonen. Veel ruimte, 
net gerenoveerd en 
erg gezellig. De saam-
horigheid in de buurt 
is groot en de mensen 
zijn erg betrokken 
bij elkaars leven. Dat 
maakt het een perfec-
te plek om te wonen.

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

Op het zonnige terras van Blender 
praat ik met Jantien Volgers.
Haar tweede naam Aina heeft ze 
gekozen als artiestennaam.
Het is een naam met een melo-
dieuze uitstraling en betekent in 
het Hawaïaans ‘heilige aarde’. 
Een schot in de roos als romantis-
che singer-songwriter die bergen 
verzet om haar droom waar te 
maken.
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Dat Jantien een bekende is in de 
wijk, blijkt wel door de vele vrienden 
die gedurende het interview langs 
het terras lopen. Vaak zijn het men-
sen uit de muziekwereld. En dat is 
ook niet zo gek, want ze heeft al aar-
dig wat aan de weg getimmerd.

gitaarlem
Nog tijdens haar opleiding op het 
conservatorium is ze geselecteerd 
om als opkomend talent deel te ne-
men aan Gitaarlem, een initiatief 
van Daan en Joost Speelman en Giel 
Beelen. Speciaal voor deze gelegen-
heid heeft Jantien twee liedjes ge-
schreven, één in het Engels, tot dan 
toe haar specialiteit, en één in het 
Nederlands. De Nederlandse versie  
is op het album van Gitaarlem ge-
komen en tot haar grote 
verrassing volgde een 
vloedgolf aan aandacht. 
De pers en de radio lieten 
haar telefoon roodgloei-
end worden. Vanaf dat mo-
ment besloot Jantien om 
Nederlandstalig te blijven 
zingen.

En Jantien zingt niet al-
leen. Als Aina schrijft 
ze haar eigen liedjes en 
speelt ze piano. Als ze ma-
teriaal heeft geschreven, 
neemt ze met haar vaste 
gitarist een demo op.
Deze demo wordt vervol-
gens met haar eigen band verder 
uitgewerkt. Bij echt grote optredens 
bestaat deze band uit 2 gitaristen, 
een drummer, bassist, een toetsenist 
en 3 backing vocals. Maar vaak zijn 
het ook kleinere optredens, zoals 
huiskamerconcerten, die ze verzorgt 
met haar vaste gitarist. 

Om de kosten van het 
produceren van haar muziek te 
kunnen dragen, werkt Jantien 3 dagen in de 
week bij Sissy Boy en geeft ze met veel plezier zangles 
aan huis en bij The Rockschool in Leiden.

Ook treedt ze op met de coverband Night Flight to Rio.
Wat geeft haar de vleugels om dit allemaal met zoveel energie en 
passie te ondernemen? Dat is haar muziek. Het is haar droom haar 

muziek bekend te maken bij het grote publiek. Er is voor 
haar niks mooiers dan dat ze mensen kan bereiken met 
haar liedjes. Dat haar muziek de mensen roert. Hoe ze dat 
doet kan ze moeilijk benoemen. Het is een kwestie van bele-
ven en voelen. Jezelf open durven stellen naar wat je zingt. 
“Als je het zelf voelt, dan voelen anderen het ook”.

inspiratie uit persOOnlijke ervaringen
Inspiratie voor haar liedjes haalt ze uit haar persoonlijke 
ervaringen, waarbij de liefde een grote rol speelt. Alles is 
immers liefde en alles komt er uiteindelijk op terug.
Momenteel luistert ze zelf veel naar Bløf. Zij zijn heel puur 
in hun emoties en hun teksten zijn vaak metaforisch, terwijl 
Jantien zelf momenteel meer directe teksten produceert. 

Vorig jaar heeft ze een EP uitgebracht. Met behulp van 
crowd-funding: “heel spannend en bijzonder was het om je 

gesteund te voelen door zoveel mensen”. Haar nieuwste singel ge-
naamd “niet wat je gehoopt had” is uitgebracht op 31 maart jl. en in 
september volgt een heel nieuw album. Ondanks het feit dat ze aan-
gesloten is bij een label die haar op allerlei gebieden ondersteunt, is 
het een drukke en spannende tijd. Zal de radio haar nieuwste crea-
ties gaan oppikken?
Aina heeft er vandaag in ieder geval één nieuwe fan bij gescoord! 
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willem
wijkt uit . . .                                            

maakplaats vOlta geOpend 
in klein Heiligpand

Denny van Leersum (33), die software schreef voor 
slimme gebouwen,  begon een jaar of vijf geleden met 
TechTeach-lessen te geven op de naschoolse opvang bij 
Kinderopvang Haarlem. Dat werd zo enthousiast ontvan-
gen dat hij ook op basisscholen werd gevraagd.
Vanaf februari 2017 heeft hij zijn eigen maakplaats in 
Klein HeiligPand 84. 

Zaterdag 11 maart om 14.00 uur zijn er alleen maar jon-
gens. Emiel (8), een van de eerste vaste klantjes, viert 
met drie vriendjes zijn verjaardag en wil een auto ma-
ken. Maar eerst moet er patat gegeten worden. Juliano 
(4) is druk met een houten frame dat naar zijn zeggen 
een ‘soort legervliegtuig’ moet worden. Olivier (5) zaagt 
aan een katapult, even later gaat hij voor het eerst bo-
ren. Het is toeval dat er alleen maar jongens zijn, vertelt 
zus Sanne van Leersum (25), die  Denny op zaterdagen 
assisteert.

Iliyes Demnati (11) vertelt dat hij op de Molenwiek 
Dalton meteen weg was van Denny’s robot en wat hij 
allemaal kon. Dat hij kan rijden en door de voelsprieten 

afbuigt als hij ergens tegenaan rijdt. Hij maakt er nu zelf 
een. Vandaag leert hij lassen. Als het groepje jongens 
van acht heeft staan kijken, zegt hij: ‘Ik voel me best 
stoer als die kleintjes kijken.’

Het is heerlijk om te zien hoe de kinderen hun eigen 
speelgoed maken. Denny: ‘Kinderen vinden het leuk om 
te ontdekken hoe dat moet. Op deze maakplaats kunnen 
ze met veel verschillende materiaal en soorten gereed-
schap werken. Na een paar keer kunnen ze meestal 
zelfstandig aan de slag.’ Minpuntje is dat die eigen plek 
best een hoge huur heeft. Voorlopig zit betaling van zus 
Sanne, bijna afgestudeerd pedagoge, er niet in.

willem brand
tekst & foto’s

V.l.n.r. Olivier, Juliano en Sanne van LeersumIliyes Demnati bouwt aan zijn robot. de jarige Emiel (links 
midden) en zijn vriendjes kijken bewonderend toe

V.l.n.r. Olivier, Denny van Leersum en Juliano

Hoe leuk het is om zelf 
een rijdende robot te 
maken, een vliegtuigje 
dat rondcirkelt of een 
piepend spiraalspel,
bewijzen Denny en 
Sanne van Leersum in 
hun maakplaats Volta.
Willem Brand nam een 
kijkje. 

Kijk op:
talentcentrumvolta.nl
óf mail:
denny@techteach.nl

De workshops zijn voor 
jongeren van 4 tot 12 
jaar.

Volta is open op
woensdag-, donderdag- 
en zaterdagmiddag.

VOLTA
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museum
Haarlem . . .                                            

lentenieuws

In de 17e eeuw ontdekten bollen-
kwekers dat de Haarlemse zand-
gronden ideaal waren voor het kwe-
ken van tulpen, narcissen en lelies. 
Lange tijd was Haarlem op bloemen-
gebied dan ook het middelpunt van 
de wereld. 

Van heinde en ver kwamen vorsten-
huizen kijken naar ons bloeiend 
goud. Een toepasselijke titel als je 
bedenkt dat toen voor één tulp of
hyacint soms net zoveel werd be-
taald als een compleet grachten-
pand. In de tentoonstelling zijn 
historische afbeeldingen, kleding-
stukken en bijzondere attributen uit 
de bollenteelt te zien. 

Vanaf juni wordt Haarlem Sport-
stad vervangen door een ten-
toonstelling over de ziekenzorg 
in de stad, met uitgebreide aan-
dacht voor de geschiedenis het 
St. Elisabeth’s Gasthuis.

blOeiend gOud 
De lente begint goed in het mu-
seum met de nieuwe Gasthuis-
expositie Bloeiend Goud
(tot 27 augustus te zien).

De tentoonstelling is gebaseerd op 
dit boek en laat de levens- en ver-
zetsverhalen zien door de ogen van 
de drie jonge Haarlemse vriendinnen 
Hannie (19), Truus (16) en Freddie 
(14). Jonge meiden die met groot ge-
vaar voor eigen leven in verzet gin-
gen omdat ze wilden vechten voor 
hun idealen. Voor welke keuzes ston-
den zij en kunnen we vergelijkingen 
trekken met de huidige situatie in 
de wereld, met zijn vluchtelingen-
stromen en de daarmee gepaarde 
discriminatie, intolerantie en onrust? 
Vooral jongere bezoekers worden 
uitgenodigd antwoorden te geven 
op vragen als: Hoe idealistisch ben 

vrOuwen in verzet Hannie, truus, freddie 
gaat op 22 april van start. His-
toricus Peter Hammann schreef 
een nieuw boek over Hannie 
Schaft en laat de echte his-
torische feiten spreken.

je zelf? Wat ben jíj bereid te doen 
voor je land en voor het behoud van 
vrede? Wat doe jij om haat en intole-
rantie tegen te gaan? 

Ook wordt er aandacht besteed aan 
het feit dat alleen Freddie nog in 
leven is. Haar zus Truus overleed in 
juni 2016. Te zien zijn onder andere 
het authentieke pistool waarmee 
Hannie vele aanslagen pleegde, haar 
vermommingsbril en haar sieraden.
Tot januari 2018 worden activiteiten 
georganiseerd rond het thema oor-
log en vrede, zoals lezingen, wan-
delingen en rondleidingen en work-
shops voor kinderen in de vakanties. 

Meer informatie hierover is te vin-
den op onze website.

Op deze tekening is de reflectie van Hannie te zien die uit het raam 
kijkt van haar ouderlijk huis aan de Van Dortstraat. Het lijkt alsof we 
dwars door het verleden naar de toekomst kijken.
De wolken en kraaien symboliseren de toekomstige dreiging die Han-
nie voelt aankomen. 

pina cardia
tekst

ziekenzOrg

Te zien is hoe de 
ziekenzorg door de 
eeuwen is geëvolu-
eerd tot de zorg die 
we vandaag kennen. 
Van de middeleeu-
wen waarin zieken 
hun toevlucht zoeken 
in huismiddeltjes 
die van moeder op 
dochter worden over-
geleverd, en de won-
dermiddelen van de kwakzalvers. 
Universitair geschoolde artsen zijn 
schaars en alleen toegankelijk voor 
de rijken.
Rijken worden thuis verzorgd, 
gasthuizen waren voor de armen 
bedoeld. Het is ook de tijd dat er 
nog wordt gedacht dat de pest ‘een 
straf van God’ is. Toen lag de verant-

Eric J. Coolen maakte de tekeningen voor 
het boek en de tentoonstelling, waardoor 
het verhaal extra toegankelijk wordt voor 
de jeugd. 

woordelijkheid voor 
de ziekenzorg bij de 
kerk, rijke burgers, 
familie en directe 
omgeving. Het is pas 
eind negentiende 
eeuw dat de overheid 
zich ermee bemoeit 
en Nederland een 
verzorgingsstaat 
wordt. Langzaam 
verbetert de zorg 

zich om pas na de Tweede Wereld-
oorlog echt tot ontwikkeling te ko-
men. Aan bod komen ook de grote 
veranderingen in de zorg door de 
toename van hygiëne en komst van 
schoon drinkwater. Tot de huidige 
tijd waarin weer net als vroeger een 
steeds groter beroep wordt gedaan 
op de thuiszorg en de familie.
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parkeergarage . . .                                            vrijwilligers gevraagd

José en Ferry.

Daarbij hebben we de lezers ge-
vraagd wat ze van deze ideeën 
vinden.  Er kwamen verschillende 
reacties van bewoners van de Korte 
Hofstraat en Patiëntiestraat. Daaruit 
bleek duidelijk dat fietsen parkeren 
op het pleintje daar, de handen niet 
op elkaar krijgt. Helemaal niet erg, 
het was ook maar een voorstel.

En zo hebben we voor één locatie 
duidelijkheid van de bewoners ge-
kregen. Waar wel welwillend op 
gereageerd werd, was het voorstel 
om rekken te plaatsen tegen de ge-
vel van de parkeergarage. We gaan 

peter verbrugge
tekst

fietsparkeren . . . deel 3

zeker de gemeente benaderen om te 
vragen wat er mogelijk is.

In ieder geval danken wij iedereen 
die gereageerd heeft op onze arti-
kelen. De Kampheilige is een van 
de middelen om wijkbewoners met 
elkaar te laten communiceren en 
het is goed dat daar gebruik van ge-
maakt wordt.

weesfietsen/fietswrakken
Dan nog even  wat het gemeentelijk 
beleid is voor weesfietsen en fiets-

wrakken. Als er een weesfiets of 
fietswrak moet worden opgeruimd, 
gaat de gemeente aan het werk als 
ze een melding gekregen heeft. 

Dat kan digitaal: Kies “Melding 
doen” op www.haarlem.nl)
of telefonisch: 14 023

De fiets krijgt vervolgens een sticker 
en als hij er na drie weken nog staat 
wordt hij verwijderd door
Spaarnelanden.

- De plantenbakken en het
  groene dak water geven in  
  (langdurige) droge periodes.

- Snoeien van (klim)planten
  indien nodig.

Zelf schat ik in dat het werk ge-
durende 8 maanden (lente, zomer, 
herfst) in ongeveer 2 uur per maand 
gedaan kan worden. Zowel het en-
tree dak als de plantenbakken heb-
ben een ondergrond welke langere 
tijd water vast kan houden.

Alleen bij langdurende droogte zal 
er water gegeven moeten worden.
Meerdere vrijwilligers maken het 
werk lichter, vandaar deze oproep.

Het grote onderhoud van zowel het 
groene dak als de plantenbakken 
wordt in opdracht van de gemeente 
Haarlem uitgevoerd. Voor het (klein)
onderhoud is ook de medewerking 
van de buurtbewoners gevraagd.
Tot op heden ben ik de enige die 
reageerde en de medewerking heeft 
aangeboden.

Het gaat om de volgende werkzaam-
heden:
- De plantenbakken en het
  groene dak indien nodig vrij
  houden van blad en afval.

Reacties aan:
Ronald Velden
Burretstraat 2 F
2011 DZ  Haarlem
Tel: 023-5315052

Dit is alweer de derde aflevering over 
fietsparkeren in de wijk.
In het vorige nummer van de Kamp-
heilige deden we verslag van een
rondgang door de wijk voor mogelijke 
locaties om fietsen beter te stallen.

ronald velden
tekst

Op 10 april gaat de vergroening 
van de gevel van start.
De beplanting zal enkele weken 
duren. Daarna is er een feeste-
lijke opening door de wethouder 
Cora-Yfke Sikkema op maandag 
10 mei van 12.30 tot 13.30 uur.

Hierbij doe ik een 
oproep in verband 
met de vergroening 
van parkeergarage 
De Kamp.
Voorgeschiedenis:
Begin 2017 is er een 
"groen dak" aange-
legd op de entree 
van de garage.
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Sinds een jaar of wat waart in 
het Haarlemse de Bavoman als 
beschermheer rond. Dat kan 
kuis en netjes, maar ook vuig en 
vilein zijn. Dat hangt helemaal 
van zijn bui af.
Onlangs liep hij ergens in onze 
wijk de Kampschijnheilige tegen 
het lijf en dat was schrikken. 
Natuurlujk bond de onverschrok-
ken Bavoman met zwaard en 
schild de strijd aan tegen deze 
indringer met zijn laag-bij-de-
grondse idealen.

Zoals hij dat ook regelmatig doet 
tegen Uch, de stugge mug. Die zoe-
mende plaaggeest die soms stiekem 
van de Haerlemmer Hasj-Olie proeft 
en zich dan helemaal lek prikt.

De Bavoman – die alles kan – wapent 
zich uit alle macht tegen dit soort 
kwaad dat Haarlem van binnenuit 
en van buitenaf teistert. Soms met 
zoveel kracht dat de stukken en ook 
de vier sterren van zijn schild af vlie-
gen.

Eind september of daaromtrent kunt 
u, verontruste wijkbewoner, de Bavo-

man als talisman aan de muur van 
uw heilige huisje hangen om zo de 
boze geesten als de Kampschijnhei-
lige en Uch te weren. De Bavoman 
komt dan op zijn eigen porseleinen 
schildje: een anti-Delftsblauw tegel-
tje met spreuk en al. We houden u 
op de hoogte.

HaarlemmerOlie versus
 CannabinOïde-Olie
Het verschil tussen de twee: die ene 
is een puur Haarlemse uitvinding. 
De eerste fabriek waar Haarlem-
merolie werd gemaakt, stond op de 
Burgwal. Spekko was zo link die 
twee te ‘linken’.

Is het wereldwijd verkochte Haar-
lemse goedje – bestaande uit terpen-
tijnolie, kruiden en zwavel - wel zo 
heilzaam als de makers beloofden.
In 1719 wordt de samensteller 
ervan, Caes Tilly, verzocht om de 
verkoop te stoppen. Het product 
zou niet voldoen aan de in 1718 aan-

genomen apothekers-
keur. Jaloezie of meer 
dan dat? In 2011 ver-
telde Ruud van Dob-
ben, de elfde opvolger 
van Tilly, dat zijn 
grootvader ooit een 
vals recept heeft laten 
uitlekken met lijnolie 

als een van de ingrediënten. Terpen-
tijnolie zou in staat zijn om verschil-
lende darmparasieten te vernietigen 
en is vochtafdrijvend. 

Van plantaardige CBD (canno-
binoïde)-olie wordt gezegd dat dat 
geen roes veroorzaakt maar wel een 
tekort aan een op cannabis gelij-
kende stof - genaamd  fytocannabi-

bavom
an

ontmo
et

Kamp
schij

nheil
ige

spekkO’s
creatie . . . 

de bavOman
als talisman

noïde - in de hersenen aanvult  en zo 
de vitaliteit vergroot. Er is eind 2016 
veel te doen geweest rondom de 
vergoeding van medicinale cannabis. 
Het schijnt dat zorgverzekeraars het 

in individuele gevallen toch via de 
basisverzekering mochten verstrek-
ken of het uit eigen middelen heb-
ben vergoed.

In een flyer van The Hemp Dispensa-
ry (Kruisweg 68A, 023 – 583 69 57) 
staat dat onze hersenen een ‘can-
nabissysteem’ herbergen en dat een 
tekort aan deze stof een algemeen 
erkend fenomeen is en in verband 
wordt gebracht met aandoeningen 
als fibromyalgie, migraine, artritis. 

Tja, wat is wijsheid. Het blijkt dat de 
menselijke geest – denk aan het ef-
fect van placebo’s – tot veel in staat 
is. Ook die van Spekko. 

willem brand
tekst

spekko
illustraties
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telefOOnnummers

Jaargang 23, oplage 1000 exemplaren
Verschijnt 4x per jaar

Redactie:  Ineke Schotman, Selma Alphenaar,   
 Pieter de Jager en  Maarten Breuker 
Lay-out:  Maarten Breuker & Pieter de Jager
E-mail:  kampheilige@gmail.com

Informatie over adverteren in de Kampheilige is 
verkrijgbaar via kampheilige@gmail.com

De artikelen in deze wijkkrant geven niet nood-
zakelijkerwijs de mening van de (hele) wijkraad 
weer.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te 
redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

Kopij volgende editie via email vóór 20 mei.

de volgende personen hebben aan dit nummer 
meegewerkt:
Willem Brand, Birgitta de Gruijter,
Angélique van Poppelen,Pieter de Jager, Peter 
Verbrugge, Annelie Bulsing, Mare Jansen, Tine 
Lambers, Sonja Overbeeke, Hadewijch Wouters, 
Harmen Malderik en Ronald Velden.

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
Publiekshal  511 51 15
Bezoekadres: Zijlvest 39

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. 

MOOIJEKINDVLEUT.NL ▪  HAARLEM ▪  AMSTERDAM ▪  HEEMSTEDE-AERDENHOUT 


