
1

opherfsten . . . 

in gesprek met . . . 

in bedrijf . . .

zitbankje voor de jeugd . . .

opgeruimd staat netjes .....
(dat zei je moeder altijd)

Cathalijne Vercouteren

Mario’s mode atelier 
en stomerij service

4

156

10

doe het lekker zelf!

De wijk kent de herfst niet 
ze is zoals ze is, behaaglijk als 
de verwarmde terrassen van de stad

In oktober begint haar wintertijd 
maar ze blijft gaan in zomerjas 
door haar veilig yuppenparadijs

Ze zoekt het najaar in de Hout 
waar het lage licht door de bomen gloort
honden springen naar vluchtende bladeren

kinderen van de bruine grond
kastanjes rapen 
zwammen zich hechten
aan bejaarde stammen
waar de zomer wordt gesmoord

Harmen Malderik
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Op 18 oktober was de buurt weer 
te gast bij Flinty’s jongerencen-
trum voor een buurtmaaltijd. 
Deze keer was het eten én de 
sfeer Italiaans.

De buurt werd verwend met een 
driegangenmenu en binnen het 
hoofdgerecht waren er zelfs nog
verschillende keuzes te maken.
Niet alleen tijdens de buurtmaaltij-
den wordt er gekookt bij Flinty’s.
Er wordt ook gekookt voor de vrij-
willigers en jongeren krijgen de kans 
bij Flinty’s te leren koken.

Maar zoals we allemaal weten is
koken het leukste als je er het goede 
materiaal voor hebt. Daarom zoekt 
Flinty’s op dit moment een gratis 
af te halen keuken. Eéntje die mis-
schien niet meer hip en modern is, 
en er uit gaat om plaats te maken 

voor een andere. Eéntje die de
jongeren van Flinty’s mogen ophalen 
en in het jeugdcentrum mogen in-
stalleren. Er is één belangrijk detail: 
het mag geen keuken met een
gasfornuis zijn, omdat er geen aan-
sluiting is bij Flinty’s.

gratis  afhaal keuken ?
Ga jij je keuken verbouwen of ken jij 
iemand die zijn/haar keuken
verbouwt en een ‘oude’ keuken weg 
doet? En is er de bereidheid om die 
keuken aan Flinty’s te schenken? 
Neem dan even contact op met
Tobias Ooijevaar via tooijevaar@
haarlemeffect.nl. En kom bij de vol-
gende buurtmaaltijd van een maal-
tijd uit eigen keuken genieten.

buurtmaaltijd  bij flintY’s  op 20 december . . .                                            

een “nieuwe”
oude keukenvoor flintY’s gezocht

herfst

Woensdagavond 20 december is de laatste buurt-
maaltijd bij Flinty’s van dit jaar. Met dit keer het 
thema “Kerst.”

Iedereen is vanaf 18:00 welkom, het eten wordt tussen 
18:30 en 19:00 geserveerd. Opgeven kan tot en met 
maandag 18 december. De locatie is gewoon weer aan 
de Gedempte Oude Gracht 138. 
Geef het ook door aan je buren! Let op! Er is een be-
perkt aantal plaatsen!

Kosten: € 7,50 (betalen kan na afloop, helaas alleen
contant). Jongeren tot en met 20 jaar betalen € 3,50 
drankjes zijn niet inbegrepen.
Opgeven kan via: buurtmaaltijdbijflintys@gmail.com 
maar ook telefonisch bij:

Lenny van Hazebroek 06–44 50 22 36 
of bij Tobias Ooijevaar 06-19474332.
Graag ook even aangeven of u speciale wensen heeft.
Vegatarisch/Veganistisch/Allergieën
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ontwerp - illustratie - drukwerk

Klein Heiligland 5
2011 EB Haarlem

T 023 531 1920
M 06 4404 2803
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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

de wijkraad . . .2017 het jaar van
de ontmoeting

Dat betekent ook dat Het Jaar van
de Ontmoeting, wat 2017 in gemeen-
te Haarlem is, ook ten einde loopt.
Ik kreeg vorige week de glossy
‘Ontmoet’ in de bus, waarmee de
gemeente eenzaamheid bespreek-
baar wil maken en ontmoetingen 
tussen Haarlemmers wil stimuleren.

een mooi initiatief
Hebben we elkaar veel ontmoet dit 
jaar? Te weinig, vind ik. Persoonlijke 
beslommeringen en werk nemen 
veel tijd in beslag en als we elkaar 
spontaan ontmoeten is het vluchtig 
en snel. Gelukkig zijn we een wijk 
waarin we het kunnen regelen dat 
we elkaar ontmoeten. De buurtmaal-
tijd bij Flinty’s heeft een vaste plaats 
gekregen in de activiteitenkalender, 
dankzij de inzet van Has en Lenny 
en Tobias, Melvin en alle jongeren 
van Flinty’s.

We hebben een geweldige Opzoo-
mercommissie met veel nieuwe 
(jonge) leden die zich afgelopen sep-
tember enorm heeft ingezet om het 
Opherfsten tot een succes te maken, 
wat echt niet vanzelf gaat.
We zijn als wijkraad enorm dankbaar 
voor alle vrijwilligers die zich steeds 
weer inzetten voor onze wijk.

Als wijkraad ontmoeten we gelukkig 
ook buurtbewoners bij de vergade-
ringen. Sommige buren zien we
regelmatig, maar afgelopen maan-
den kwamen er ook een paar nieuwe 
gezichten voorbij. Het is fijn te
weten dat er belangstelling is vanuit 
de buurt.
Helaas hebben we als wijkraad
afscheid genomen van Billie van der 
Linden, die verhuisd is en ook Pina 
Cardia heeft haar werk voor de wijk-
raad moeten neerleggen.
We zijn heel blij dat Cathy van Lies-
hout de wijkraad versterkt, maar dat 
neemt niet weg dat de wijkraad op 
zoek is naar nieuwe wijkraadsleden. 
Ik hoop erg dat er buurtbewoners 
zijn die het werk van de wijkraad 
een warm hart toedragen en die het 
belangrijk vinden dat we er met
elkaar voor kunnen zorgen dat we 
een veilige en warme wijk zijn, waar-
in we elkaar kunnen blijven ontmoe-
ten. Ik hoor dan graag van u!

informatieavond
We zullen elkaar eind november, be-
gin december wellicht ook ontmoe-
ten als er een informatieavond wordt 
georganiseerd vanuit de gemeente 
over het herziene bestemmingsplan. 
Daarover houden we u op de hoogte. 

zondagmiddag 
21 januari  2018
Waar ik echt blij van zou 
worden is als we op zondag-
middag 21 januari 2018 als 
wijk met elkaar het nieuwe 
jaar inluiden.
Naast het officiële gedeelte 
van de jaarvergadering is 
er een inspirerende spreker, 
klinkt er hartverwarmende 
muziek en is er ruimschoots 
de gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten.
Want laten we niet alleen van 
2017, maar ook van 2018
een Jaar van de Ontmoeting 
maken. 

annelie bulsing

Lieve buurtbewoners wat vliegt de tijd. Dat is de eerste gedachte 
die in mij opkomt terwijl ik aan dit stukje begin. Begin november is 
het; nog maar twee maanden en we gaan weer een nieuw jaar in.
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opzoomeren . . . 23 september

esther kuipers

Deze keer is het aan 
mij, als nieuw lid van de 
commissie Opzoomeren, 
om een verslag te schrij-
ven van het Opzoomeren 
van zaterdag 23 septem-
ber jl. 
Opzoomeren, wat is dat 
eigenlijk?

Opzoomeren is een term 
die zijn oorsprong vond 
in de Opzoomerstraat in 
de Rotterdamse wijk Het 
Nieuwe Westen. De straat 
is vernoemd naar de jurist 
en filosoof C.W. Opzoomer. 
De bewoners van de straat 
vonden in 1989 dat hun 
woongebied een flinke 
opknapbeurt kon gebrui-
ken. Er werd met name 
aandacht besteed aan de 
veiligheid, de gezelligheid 
en de schoonheid van de 
straat. Dankzij de media en 
de medewerking van de ge-
meente Rotterdam, groeide 
het project snel uit tot ge-
heel Rotterdam.
Het begrip werd "opzoome-
ren" genoemd.

de commissie 
opzoomeren.
Het Opzoomeren wordt nu 
zo’n 15 jaar in de buurt De 
Kamp/Heiliglanden georga-
niseerd. 
Tijdens de Buurt BBQ in de 
Egelantiertuin werd er een 
oproep gedaan voor nieuwe 
leden voor de commissie 
Opzoomeren. Een aantal 
huidige leden(Gerda en 
Tine) verlieten de commis-
sie en met het geringe aan-
tal leden dat zou overblij-
ven, kon het Opzoomeren 
niet voorgezet worden. 
Ik had die dag gezellig zit-
ten praten met Renate en 
Shu en toen we dat hoor-
den, twijfelden we eigenlijk 
geen moment. Zo’n leuk 
initiatief mag toch niet 
stoppen? Dat vond Bart ook 
en vanaf dat moment was 
de commissie weer com-
pleet en kan het Opzoome-
ren voort blijven bestaan!

Hierbij willen we 
Gerda en Tine 
bedanken voor 
hun inzet en gaan 
we natuurlijk ons 
uiterste best doen 
om jullie te evena-
ren.
 
Esmoreit, Ga-
brielle, Shu en 
Cathalijne waren 
zaterdag al vroeg 
uit de veren om 
de planten van 
de firma Vos te ontvangen en ze uit te stallen in de bin-
nentuin van de Essenstraat. Vos had ons dit jaar van 
mooie planten voorzien en met het ochtendzonnetje zag 
dit alles er nog mooier uit. De planten waren erg in trek 
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en het duurde niet lang voordat we 
door de voorraad heen waren. 

de gouden spriet
Uiteraard werd ook dit jaar weer de 
Gouden Spriet uitgereikt. Om tot 
onze keuze te komen, hebben we 
een uitgebreide ronde door de wijk 
gedaan. Helaas was dit jaar het or-
kest “Huiskamergeluk” verhinderd, 
maar dit mocht de pret niet drukken. 
Jong en oud waren met hun tuin/
perkje bezig en er werd onder an-
dere gezamenlijk koffie gedronken 
in de straten.

Het was voor ons dan ook erg gezel-
lig om dit te mogen aanschouwen 
en de planten terug te zien in het 
straatbeeld.

Dit jaar is de Gouden Spriet uitge-
reikt aan Stella Steensma die druk in 
de weer was om haar perkje aan de 
Zonnesteeg op te fleuren.

Vanaf 13:00 stond de heerlijke lunch, 
verzorgd door Ineke Klerekooper, 
voor de buurtbewoners in het ABC 
klaar. Ze had heerlijke soep en sala-
des voor ons gemaakt.

Het was prachtig weer waardoor we lekker in de binnen-
tuin konden zitten. Al met al was het een heerlijke dag! 
Ik wil iedereen bedanken voor de geslaagde dag en voor 
de vrijwillige bijdragen.

Tot de volgende Opzoomerdag 21 april 2018! 
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in gesprek met . . . cathalijne vercouteren

In 2018 woont Cathalijne Ver-
couteren (66) al dertig jaar op 
dezelfde plek in De Kamp.
Door de vorig jaar gereali-
seerde opbouw met het fijne 
terras op het zuidwesten is het 
woongenoot  toegenomen. 

Die opbouw zorgde vooraf voor com-
motie in de buurt, vertelt Cathalijne, 
die sinds anderhalf jaar met pensi-
oen is. ‘De drie voorafgaande jaren 
stonden in het teken van de behan-
deling van bezwaren. ’Misschien 
had ik in hun plaats ook bezwaar 
gemaakt’, zegt ze eerlijk.
Zij kreeg er ruimte en uitzicht bij, 
de buren moesten uitzicht inleveren. 
Cathalijne: ‘Er waren ook buren die 
het juist een upgrading van de buurt 
vonden. Met hen is het contact geïn-
tensiveerd en zitten we nu op yoga. 
De bezwaarmakers hebben over het 
algemeen sportief gereageerd na de 
uitspraak. Daar ben ik blij mee.”
 
In haar werkzame leven was Catha-
lijne eerst vijf jaar onderwijzeres, 
twintig jaar maatschappelijk werk-
ster en gezinstherapeut, de laatste 
twintig jaar psychotherapeut.
‘Elf jaar daarvan heb ik in Breda ge-
werkt bij de GGZ, ik bleef daar twee 
nachten slapen. Mijn lieve buurman 
zorgde dan altijd voor mijn nu helaas 
verdwenen kat Micky. De laatste vijf 
jaar werkte ik in Haarlem en

‘durf jezelf    vragen te stellen’

willem brand
tekst en foto’s

Amsterdam bij een antroposofische 
instelling. Toen ik werkte was ik 
vooral met mijn vak en collega’s
bezig. Voor het contact met mijn
kinderen, kleinkinderen en buren 
heb ik nu meer tijd, rust en geduld. 
Zo kun je goed maken  waar je
eerder in gebreke bent gebleven.’

een boeiend gesprek
Er ontwikkelt zich een boeiend
gesprek over het wezen van de 
mens. Hier valt iets op te steken, 
denkt Cathalijne’s gespreks-partner.

Cathalijne: ‘ Ik denk dat mensen in 
de kern niet veranderen. Dat hoeft 
ook eigenlijk niet. Hoogstens word je  
naarmate je ouder wordt een beetje 
wijzer, voorzichtiger en bewuster.’ 
Als kind al kon zij volgens haar
moeder lang naar iets kijken en luis-
teren. Ze kijkt me verscholen achter 
haar zonnebril aan en zegt: ‘Vraag 
mensen wat de kleur van de ogen 
van hun dierbaren is, de uitkomst 
zal je verbazen. Wat zien we als we 
kijken blijft altijd een interessante 
vraag.’ 

De essentie van haar visie op gedrag 
is dat verandering of bijstelling be-
gint als je je bewust wordt van wat 
je doet of laat en ergens niet tevre-
den over bent. Cathalijne: ‘We willen 
het graag over het gedrag van de 
ander hebben en niet over dat van 
onszelf dat voelt gewoon veel aange-
namer. Toch kan er veel veranderen 
als je jezelf vragen durft te stellen 
hoe onaangenaam dat ook kan zijn.
Er is o.a.een relatie tussen gevoe-
lens en gedachtes. Niet goed over je-
zelf denken kan je onzeker maken in 
het contact. Ik durf mij nu veel meer 
uit te spreken dan vroeger.
Uitleggen wat er in jezelf gebeurt 
en durven zeggen wat je nodig hebt 
leidt tot meer begrip bij de ander, 
tenminste als die er voor open staat.’ 

menigen zijn nodig
Sinds anderhalf jaar maakt
Cathalijne deel uit van de opzoo-
mercommissie. Cathalijne: ‘Het is 
een dynamisch gebeuren door de 
verschillende persoonlijkheden in de 
groep, dat maakt het ook kleurrijk 
en divers. Er wordt serieus en zorg-
vuldig gewerkt. 
Meningen zijn nodig maar ikzelf 
neem een mening niet zo serieus.
Cathalijne voegt er nog aan toe: 
‘Wees serieus in wat je voelt en 
niet in wat je vindt, is geloof ik mijn 
motto. Dit is geïnspireerd door mijn  
leesgroep Filosofie en Krishnamurti. 
Verschillen blijven altijd interessant.’  
De journalist vult nu aan: ‘Vooral als 
ze gefundeerd worden gebracht.’ 
Cathalijne’s reactie: ‘Ja, argumente-
ren is een kunst op zich.’

Waar ze dankbaar voor is, is de tijd 
die zij met haar drie kleinkinderen 
mag doorbrengen. ‘Veel oma’s en 
opa’s zullen herkennen wat ik zeg. 
Met hen beleef je een nieuw soort 
liefde.’ 

Op het leukste pleintje van de stad

Met de opzomercommissie in de Eglantiertuin
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hadewijch wouters

https://hadeinhaarlemblog.
wordpress.com/

hade in de 
heiliglanden . . . 

Verandering is de enige constante, 
zegt men wel eens. En dat is ook zo 
in de Ravelingsteeg. De kat van An-
nelies was de kleinste en schattigste 
van de hele buurt. De middag dat ze 
in de boom in de Brakeboertuin zat 
en klaaglijk verzocht om redding (en 
dat maar liefst uren lang), mobili-
seerde ze een heleboel buren die de 
uiteindelijke reddingsoperatie met 
argusogen volgden (daarover meer 
in dit nummer).
En toen kreeg Gijsje een groeischeut 
en ontstond er tegenover onze deur 
een fenomeen, om niet te zeggen: 
een attractie. De overburen hadden 
immers de kleinste en schattigste 
katjes ooit geadopteerd.
De overbuurman had hun hangmatje 
wijselijk voor het raam gezet, en zo 
geschiedde dat ik elke keer als ik 

de deur uit moest een paar minuten 
vroeger vertrok (kijktijd!).
Maar ik kwam ook elke middag 
dezelfde dame tegen, die veront-
schuldigend glimlachte dat ze elke 
dag een wandelingetje maakte om 
gewoon heel even te kijken. Als ik de 
overbuur was, ik zou misschien een 
diefstalverzekering nemen. Maar ik 
zou vooral de katten niet in de
Brakeboertuin laten, want een mo-
gelijke reddingsactie van die twee 
schurkjes zou een lokale crisis ver-
oorzaken en nog meer kijklustigen 
op de been brengen.
Intussen kwamen er ook nieuwe 
buren (die ook een leuke kat heb-

ode aan esmoreit . . .coordinator opzoomeren

Als coördinator van de wijktuin-
dag is Esmoreit Douwes Dekker 
op 23 september al vroeg uit de 
veren. Om kwart voor acht belt 
plantenboer Vos haar op.
‘Ik neem mijn laatste slok koffie, 
ik kom eraan.’ 

Tien minuten later denderen de 
grote metalen rekken volgepakt met 
plantjes door de Essenstraat. De dag 
ervoor heeft Esmoreit, van wie haar 
tuintje op de Burrettuin uitkomt, al 
de groencontainers van Spaarnelan-
den in ontvangst genomen.
Wat er niet inpast, stopt zij in plastic 
zakken. Het plastic dat zij tussen het 
groen vindt, doet zij in een aparte 
plastic zak. 

tien met griffel voor esmoreit

vanwege haar tuinvlijt

Behalve de containers leent onze 
wijk ook al jaren het nodige gereed-
schap van Spaarnelanden: bezems, 
schoffels, harken, krabbers  en krui-
wagens. Dat moet allemaal weer te-
rug en dat regelt Esmoreit ook, net 
als de inkoop van de plantjes.

Voordat die worden uitgedeeld houdt 
Esmoreit een praatje: “zorg dat je 
groen van plastic scheidt en breng 
ook het gereedschap na gedane za-

willem brand
tekst en foto’s

ken weer terug.”
Dat laatste is best een dingetje.
In juli ‘vond’ zij nog een bezem die 
in mei was uitgeleend.
En o ja, nog dit. Toen haar wijkgeno-
ten hun eigen stoepje schoonmaak-
ten en van herfstgroen voorzagen, 
snoeide Esmoreit met haar eigen 
boomzaag de vlinderstruik en de 
kersenboom in de Burrettuin.
Om erna herfstasters en bolchrysan-
ten in ‘haar’ achtertuin te planten. 

ben, maar dit terzijde), veranderde 
de Gouden Spriet bij het Opherfsten 
van eigenaar (gefeliciteerd Stella!), 
en begint voor mij het nieuwe van 
Haarlem er een beetje af te gaan.

Ik ben al in tijden niet meer verloren 
gelopen, ik ken niet alleen de buren 
bij naam maar misschien binnenkort 
ook al hun katten, en ik heb enkele 
memorabele momenten nu ook zelf 
van dichtbij meegemaakt. Zoals de 
redding van de kat van Annelies, en 
de attractie bij de overburen.
Time flies, when you’re living in de 
Ravelingsteeg. 
https://hadeinhaarlemblog.wordpress.com/

“Time flies, when you’re

living in de Ravelingsteeg.”
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mien ruYs . . .                                           abc architectuurcentrum

sonja overbeeke

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. 

'Bielzen Mien' werd ze genoemd 
eind jaren 1960. Die naam ver-
wees naar het nieuwe gebruik 
van spoorbielzen in haar tuinon-
twerpen.
Mien Ruys (1904-1999) was en 
is nog steeds de beroemdste 
tuinarchitecte van Nederland. 
Als 19-jarige begon ze met 
ontwerpen in de plantenkwek-
erij van haar ouders. In de jaren 
'30 studeerde ze architectuur en 
later werkte ze samen met Gerrit 
Rietveld. 

Haar motto werd Eenvoud en Hel-
derheid. Ze was vernieuwend door 
haar voorkeur voor geometrische 
vormen en heldere lijnen. Na de 
oorlog gebruikte ze veel diagonale 
lijnen in haar werk. Dat leverde haar 
de bijnaam Schuine Mien op.

Ze richtte ook een eigen tijdschrift 
op, Onze Eigen Tuin.    
Kenmerkend voor haar tuinont-
werpen is een functionele indeling 
met een gevarieerde natuurljke 
beplanting. In haar geboorteplaats 
Dedemsvaart worden de Tuinen van 
Mien Ruys in stand gehouden.
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birgitta

Vol goede moed begin ik de 
zolder van de schuur uit te 
mesten. Vandaag ga ik een ver-
waarloosd hoekje opruimen en 
ik heb er warempel zin in.
Al neuriënd vraag ik me af waar-
om ik hier eigenlijk zo tegenop 
heb gezien.

De eerste doos waar ik aan begin 
is zelfs nog helemaal dichtgeplakt 
en draagt het hoopgevende label 
“herinneringen”. Er blijkt een tele-
foongids van Amsterdam uit 2000 in 
te zitten. 
Door de onnavolgbare wetten van 
de entropie, kan de inhoud van de 
twee dozen die ik daarna uitpak, en 
die tot dan toe op de zolder geen 
kwaad deden en niemand in de weg 
stonden, zich vermenigvuldigen.

Het resultaat is een grote vuilniszak 
met afval, een stapeltje boeken voor 
de koningsmarkt, een fietsje dat op 
Marktplaats moet worden gezet, 
een naaisetje dat naar Driebergen 
moet, servies voor de Rataplan en 
twee glazen die bij nader inzien 
toch in de woonkamer thuishoren. 
De grootste stapel valt in de catego-
rie Nog Uit Te Zoeken. 
Enigszins wanhopig staar ik naar 
de troep om me heen. Ik weet weer 
waarom ik nooit moet beginnen met 
opruimen.

Opgelucht vis ik een boekje over 
dinosauriërs tevoorschijn. Daar ga 
ik een buurjongetje heel blij mee 
maken. De daad bij de intentie voe-
gend, loop ik kordaat richting Groot 
Heiligland. Blij met mezelf stop ik 
het boek door de brievenbus en loop 
terug richting mijn puinhoop. 
Een geloei vult de steeg. Het buur-
jongetje had net een time-out gekre-
gen, en zat af te koelen in de hal, 
toen het zware dino-boek bovenop 
zijn hoofd viel.

CO-
lumn . . .

opruimen

Enkele ontwerpen als de Watertuin en de Verwilderingstuin zijn aangewe-
zen als Rijksmonument. De expositie Mien Ruys is in het ABC te zien tot 
met 15 januari 2018.

rondvaart . . .                                           voor de vrijwilligers

Zondag 29 oktober was er het 
bedank-uitje van de wijkraad 
voor 'onze' vrijwilligers.

Pina Cardia had een mooie rond-
vaart geregeld op een oude zolder-
schuit van de Waterkoets.

De tocht startte bij het Groot Heilig-
land en voerde via het Spaarne, de 
Nieuwe Gracht en de Leidse Vaart. 
Hapjes en drankjes waren tiptop ge-
regeld en stadsgids Hans van Roode 
onderhield de gasten met vele bij-
zondere weetjes over onze stad.
Wist u bijvoorbeeld van de link tus-
sen Heiliglanden-de Kamp en de 
moord op JFK (John F Kennedy)?

Voorzitter Annelie Bulsing conclu-
deerde bij haar slotwoord terecht 
dat de lat inmiddels hoog ligt voor 
een volgend vrijwilligersuitje..
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in bedrijf . . . 
angélique van poppelen
tekst en foto’s

mario mode atelier

angélique van poppelen
tekst

Dit keer was ik op bezoek bij 
“Kledingreparatie & Stomerij 
– MARIO MODE ATELIER”. 

Het bedrijf dat al 35 jaar 
bestaat en tot drie jaar terug 
was gehuisvest in het pand 
waar tegenwoordig Blen-
der z’n koffies en wijntjes 
schenkt. Nu kunnen we het 
aan de overkant vinden, hoek 
Kleine Houtstraat en de Kam-
pervest. Waar eerst de kapper 
zat. 

Yakup
De echte naam van Mario, die door 
menig tevreden klant ook Super
Mario wordt genoemd, is Yakup.  
Maar dat weten maar erg weinig 
mensen, en dat laat hij ook zo. Lijkt 
de Turkse variant van Jacob; Turkije 
is het land waar zijn roots liggen.

Hij kwam op z’n zestiende naar
Nederland, na het afronden van 
de middelbare school. Zijn ouders 
woonden hier al, in Leiden. Mario 
vertelt: “Het was een grote over-
gang, voelde als een droomland.
Met een hele andere cultuur, en ik 
kende de taal natuurlijk nog niet. 
Het moeilijkste vond ik het in het
begin nog om ons eigen huis terug te 
vinden. Allemaal straten met exact 
dezelfde flats, alles leek op elkaar.” 

alles voor de klant
Hij ging hier  verder met school en 
werkte daarnaast in een confectiebe-
drijf. Toen hij 8 jaar school en werk 
gecombineerd had, koos hij voor de 
Modevakschool. Daar is de basis 
gelegd voor het werk dat hij nu doet 
en dat je gerust zijn passie kunt noe-
men. “Ik werk iedere dag minimaal 
12 à 13  uur, heb een paar mensen 
die me helpen. Soms doe ik hier een 
kort slaapje, douche ik even en dan  
weer door.
De klant, alles voor de klant. Als iets 
klaar moet, dan zorg ik ervoor dat 
het ook op tijd klaar zal zijn.”
Als ik vraag of er dan wel tijd is voor 
hobby’s en zo ja - wat die dan zijn, 
aarzelt hij even. “ Hobby’s, uhm, ja: 
het nieuws goed volgen.” 

maatwerk
Het echte werk heeft hij bij zijn 
voorganger -de in 2006 overleden- 
Mario geleerd. “Als je van de Mode-
vakschool komt, weet je hoe de ma-
chines werken en kun je iets vanuit 

vaste patronen maken. Maar hier 
heb je meer creativiteit nodig: repa-
raties is iets heel anders. Of iets als-
nog passend maken op een lichaam, 
dat is echt maatwerk”.  Hij laat me 
foto’s zien van kleding die hij heeft 
gemaakt.

“Deze mevrouw kwam met een foto 
van een lange jurk en met stof, en ik 
heb de jurk toen voor haar gemaakt. 
Soms komen mensen ook met be-
staande kleding en stof, en vragen ze 
of ik het kan namaken. Als vakman 
is het mijn verantwoordelijkheid om 
iemand goed aan te kleden”.
Hij vertelt dat hij een paar jaar terug 
voor iemand een jurk met  een bij-
zondere overslag had gemaakt, een 
feestjapon. “Het was de dag voor het 
feest dat zij ‘m op kwam halen en ’s 
avonds thuis nog eens paste. Op een 
niet zo’n handige manier… ze had ‘m 
verkeerd om aangetrokken en kreeg 
de jurk niet meer uit. Paniek. Ik ben 
naar haar toe gegaan, heb de naden 
los moeten knippen, en daarna de 
boel weer in mijn atelier opnieuw in 
elkaar gezet. “Op dat moment (voor 
de dame in kwestie) enigszins gê-
nant – voor later een leuk verhaal”.

particulieren en bedrijven
Particulieren komen vooral voor 
reparaties en kleding. Toch blijkt 
hij ook hele andere opdrachten te 
krijgen. Hij laat foto’s zien van een 
bank bij mensen thuis en een bank 
uit een winkel, samengesteld uit een 
palet van verschillende stukken stof. 
Hij kreeg de vraag of hij de oude 
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bank opnieuw zou kunnen bekleden met de winkelbank 
als voorbeeld. “Geen probleem, de mensen zorgden zelf 
voor alle stof en ik ben bij hen thuis alles gaan opmeten. 
Toen heb ik hier alles zoveel mogelijk aan elkaar gestikt, 
en ben ik de bank bij hen thuis opnieuw gaan bekleden.”  
Andere klussen zijn bijvoorbeeld het langer of korter 
maken van gordijnen, en het maken van kussens, ma-
trasjes etc. in alle gewenste kleuren en diktes. 

Het werk voor bedrijven is o.a. de kleding die er wordt 
verkocht op maat maken. Hij krijgt dan jasjes, broeken, 
blouses, van alles met spelden erin. “Ook dat is niet 
zomaar een kwestie van knippen en stikken. Als je een 
mouw van een colbert moet inkorten, moet je ‘m ook 
vaak versmallen.”  

Verder is er nog de stomerij. Een dagelijkse routine van 
halen en brengen, naar een depot in Zoeterwoude.
“Goede kwaliteit en betaalbaar”, voegt hij er snel en 
slim aan toe.

buurtwacht
Tot slot noemt hij nog zijn neventaak, met een grijns: 
“Ik ben ook buurtwacht. Omdat ik hier meestal ook ’s 
avonds ben, zie ik veel.” Hij vertelt het verhaal dat er 
jongens binnen kwamen, rond middernacht. Ze zagen 
nog  licht branden en hadden kapotte kleren: partijtje 
gevochten… Ze maakten zich naast de schade ook zor-
gen dat ze thuis op hun donder zouden krijgen. “Heb ik 
de boel toch even voor ze gerepareerd!” aldus Mario. 

website: www.mariomode.nl
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willem brand
tekst en foto’s

gevelsteen . . . mogelijk een
stadsbrand
verbeeld in
gebeeldhouwde
fries

Op 20 juli was de feestelijke 
onthulling door Hans Vermeu-
len, voorzitter van het St. Eli-
sabeth Thuringerfonds, van de 
gerestaureerde poort met het 
gebeeldhouwde fries en de twee 
wapenschilden van het oude
Elisabeth Gasthuis. Dankzij
grondige bestudering en kleu-
ronderzoek kreeg het verhaal 
erachter een historisch tintje.

gasthuispoort
De opdracht en de organisator van 
het onderzoek over de gasthuis-
poort in het Groot Heiligland was 
Stichting Geveltekens Vereniging 
Haerlem (=SGVH). Het was Olga 
van der Klooster, kleurexpert en ar-
chitectuurhistoricus, die uit de voor-
stelling op de zandstenen gevelsteen 
uit 1612 (geplaatst in het fries boven 
de poort) een dramatisch stuk stads-
geschiedenis wist bloot te leggen. 
Het Elisabeth Gasthuis bevond zich 
ten tijde van de grote stadsbrand uit 
1567 op het Verwulft. In 1581 was 
het nieuwe onderkomen op de plek 
van het oude klooster van de Minne-
broeders gereed.

De afbeelding is het vervoer van een 
zieke naar het ziekenhuis. Onder de 
draagbaar is een cartouche met het 
jaartal 1612. Dat jaartal valt samen 
met de bouw van de gasthuisjes 

aan weerszijden 
van de poort. Die 
werden in de pe-
riode 1608-1616 
gebouwd. Die aan 
de linkerzijde zijn 
in 1925 gesloopt 
om de nieuwbouw 
van het Joodse Jo-
les ziekenhuis te realiseren. De twee 
dragers zouden volgens Olga van 
der Klooster ziekenbroeders zijn.
De drager links wijst naar het op-
schrift, de drager rechts leidt de 
draagbaar naar een bogengalerij, die 
door het perspectief heel lang lijkt. 
Die gang was in het echt ook lang en 
liep van de poort van het Groot Hei-
ligland 47 in rechte lijn, dwars door 
het complex, tot aan de toegangs-
poort aan de Kleine Houtstraat.

Die gang werd de blauwe gang ge-
noemd vanwege het blauwachtig 
arduinsteen van de vloer. Links van 
de dragers zijn twee vrouwen en een 

man afgebeeld. 
De houding, de 
armgebaren en 
het gezicht van 
de vrouw rechts 
drukken wan-
hoop en verdriet 
uit. De vraag is 
of die emoties 

de stadsbrand of de zieke betref-
fen. Want wijzen de gele en grijze 
slierten boven hun hoofden niet op 
de grote stadsbrand die Haarlem in 
1567 trof en die de reden was om 
het EG elders onder te brengen?
Olga van der Klooster: ‘Je zou in die 
golvende en rollende vormen vlam-
men kunnen herkennen maar ook 
wolken aan de lucht of zwiepende 
takken. Dat ze vlammen voorstel-
len, wordt niet door bronnen onder-
bouwd en verfsporen zijn niet op de 
steen teruggevonden. Vandaar ook 
dat ik vijf verschillende kleurontwer-
pen heb gemaakt waaronder twee 
varianten zonder brand.
Er is wel een mate van waarschijn-
lijkheid omdat het gasthuis immers 
tot twee keer toe is verbrand, in 
1347 en 1576.’

Overigens zou Van der Klooster ook 
het fries beschilderen, maar zij zag 
daar om restauratie-esthetische 
principes van af en gaf de opdracht 
aan SGVH terug. Van der Klooster: 
‘In de steen heb ik zoutuitbloei aan-
getroffen. Vermoedelijk is de steen 
eerder al door zouten verveloos ge-

Hans Vermeulen na de onthulling, 
foto Martin Busker
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raakt. Wanneer je die met 
verf insluit ontstaat er on-
der de verflaag schade.
Het steenoppervlak brok-
kelt dan af.’ Olga vindt de 
steen zo uniek dat je alles 
moet doen om verdere
verwering te voorkomen. 
Om die reden adviseerde 
zij SGVH om de steen in 
een museum onder te bren-
gen en er een replica van 
te maken. Een kopie kun je 
immers eindeloos blijven 
verven. De echte staat dan 
beschermd en veilig onder 
dak. SGVH heeft dat advies 
niet opgevolgd.

De restauratie van de natuurstenen 
poort (bouwjaar 1767), gedaan door 
Tobias Snoep, en het polychromeren 
van zowel gevelsteen als wapenschil-
den is bekostigd door het Thüringen-
fonds.
De Hongaarse Elisabeth van Thürin-
gen (1207-1231) is na haar dood 
heilig verklaard en was de patrones 
van de charitas, ziekenhuizen en ver-
pleegsters. Het blauwe wapenschild 
met de drie kroontjes is het schild 
van haar familie.
De Latijnse tekst betekent overi-
gens: lichamelijke ziekte is een 
geneesmiddel voor de ziel. Al met 
al een bijzondere klus over een voor-
naam stuk Haarlemse geschiedenis. 

De wapenschilden zijn geschilderd door Olga van der 
Klooster, de gevelsteen in het fries en de Latijnse 
tekst door Myrthe Smith. 
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De wereldberoemde stil-
levens uit de museum-
collectie staan centraal 
in de tentoonstelling A 
Global Table.

Wat kan het smakelijk 
afgebeelde voedsel als 
fruit en kaas op de tafels 
ons vertellen?
En welk verhaal verbergt 
zich achter de meer 
exotische producten als 
olijven, citroenen en 
cacao?  

sonja overbeeke

Jan Davidsz de Heem, Stilleven met Moor en papegaai, 1641, Hotel de Ville, Brussel

Nelson Leirner, Right You Are if You Think You Are…, 2003, particuliere collectie

De Hollandse stillevens zijn ook te 
bezien als historische documenten  
uit de 17de eeuw. Ze getuigen dan 
van het leven van de gegoede bur-
gers. Zij bestelden deze schilderijen 
om er mee te pronken in huis.
De schilderijen tonen hun luxe en 
weelde, vaak verkregen door de han-
del over zee of door kolonisering.  

stillevens uit 
de gouden eeuw
De stillevens uit de Gouden Eeuw 
worden gecombineerd met kunst-
werken van hedendaagse kunste-
naars. Zij stellen onder meer de hui-
dige globalisering aan de orde. Ook 
hier worden de positieve en
negatieve kanten belicht.
De tentoonstelling A Global Ta-
ble is te zien op beide locaties 
van het museum, aan het Groot 
Heiligland en de Grote Markt, tot 
en met 7 januari 2018.

frans hals museum 
de hallen . . .

werelds tafelen
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diederik buyen
tekst en foto’s

zitbankje . . .doe het zelf
door de jeugd

Sinds in het Nieuw Heiligland de 
panden nr. 3 en nr. 5 (voorheen 
eetcafé de Ark), en pand nr. 7 
geheel verbouwd zijn, wonen 
er ongeveer 13 nieuwe steeg-
bewoners aan de oneven huis-
nummerkant. Daarbij zijn aan 
de overkant van de steeg op nr. 
6, ook 4 nieuwe mensen komen 
wonen.

Van al die nieuwe steegbewoners 
zijn er 6 gezellige kinderen van 2 
t/m ongeveer 10 jaar die goed met 
elkaar overweg kunnen en vaak
samen spelen in de steeg.

Ikzelf woon al sinds 1975 in het 
Nieuw-Heiligland op nr. 1 rd.
(= boven) en heb mijn werkruimte / 
atelier op de begane grond.

Bij goede weersomstandigheden heb 
ik regelmatig de deur van mijn be-
nedenruimte open en dan komen de 
kinderen soms nieuwsgierig kijken 
naar al mijn materiaal / spullen en 
gereedschap.

stukjes hout en een 
handvol spijkers
In de afgelopen zomervakantie za-
gen zij in mijn werkplaats wat over-
gebleven stukjes hout en vroegen zij 
aan mij of zij dat mochten gebrui-
ken. Met een handvol spijkers en 
een paar hamers werd er buiten in 

de steeg vrolijk op 
los getimmerd door 
de aspirant timmer-
lui. Alsof zij leer-
lingen van de meu-
belmaker-opleiding 
waren, maakten zij 
klein fantasie meu-
bilair. Max (van nr. 3) heeft geheel 
zelf een leuk klein stoeltje ontwor-
pen en getimmerd.

Omdat het weer beter gaat met de 
economie, wordt er in het algemeen 
en ook in onze wijk weer meer ver-
bouwd. Dit kan men zien, doordat 
er hier en daar bouwcontainers met 
bouwafval in onze straten staan.  Dit 
bracht mij op een idee.
Ik heb wat schoon, droog en goed 

bewerkbaar hout uit sommige con-
tainers gehaald en aan mijn 6 buur-
kinderen gevraagd of zij samen met 
mij, een leuk decoratief zitbankje 
voor buiten in de steeg wilden tim-
meren, schilderen en decoreren

En dat vonden zij 
een goed idee.
Met veel enthou-
siasme hebben 
wij hier samen 
een paar uur 
aan gewerkt, de 
kinderen hebben 

verschillende gereedschappen ge-
bruikt, gelijmd, geschroefd, geverfd 
en als laatste het zitbankje en het 
stoeltje met vrolijke afbeeldingen 
(bloempjes, vogeltjes, vlinders en 2 
papegaaien) gedecoreerd

. bouwcontainers
Het resultaat mag er dan ook best 
zijn en de kinderen zijn er van over-
tuigd dat zij genomineerd kunnen 

worden voor het leukste, mooiste en 
vrolijkste kinder zitbankje van onze 
wijk. Met mooie en droge weers-
omstandigheden staat het rood ge-
schilderde kinder zitbankje dan ook 
vaak buiten. Bij regenachtig weer, ’s 
nachts en in de wintermaanden staat 
het bankje bij mij binnen.

De kinderen die hier aan meege-
werkt hebben heten:
Max en Alexandra (nr. 3),
Daantje en Ricky (nr. 5c)
en Greta en Harrison (nr.6).
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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 
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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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