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De herfst is nog niet in zicht, toch gaan we op zaterdag 
22 september de wijk herfstklaar maken. 

Vanaf 10:00 kunnen planten en gereedschappen  
worden opgehaald bij de ingang van de Egelantiertuin 

in de Kleine Houtstraat. 
Om 13:00 gaan we na gedane arbeid lunchen in het ABC 

Architectuurcentrum, Groot Heiligland 47. 
Hier zal ook de jaarlijkse gouden Grasspriet worden 

uitgereikt aan de persoon met de mooiste, grootste of 
origineelste inspanning. 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door 
Huiskamergeluk 

Om eenieder de kans te geven om een paar mooie planten voor het huis te zetten verzoeken 
we iedereen om niet meer dan 3 planten per huishouden mee te nemen.

in gesprek . . . 

in bedrijf. . . 

tussen kunst en kitsch . . .

Abc Mistery night . . .

Hofjesman Charles van de Rest.

Bradley’s Second-hand luxuries.

Voor de 3e keer in het Frans Hals 
Museum.
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Anders beleven van
architectuur in de Koepel.

is er weer een buurtmaaltijd in 
Flinty’s. Vanwege een maximaal 
aantal eters vragen wij u tijdig 
op te geven. Er kunnen bij ons 
boven maximaal 45 personen 
terecht.

Opgeven voor de buurtmaaltijd kan 
tot en met de maandag (24 sept.) via 
buurtmaaltijdbijflintys@gmail.com 

buurtMAALtijd . . . op 26 septeMber
of aan: Tobias Ooijevaar (Flinty’s 06-
19474332 (kan ook via WhatsApp)
Lenny van Hazebroek 06-44502236

Inloop is vanaf 18:00;
het eten staat rond 18.30 op tafel.
De kosten zijn € 7,50 pp. Exclusief 
drankjes. Koffie, thee en water zijn 
gratis. Ben je 20 jaar of jonger dan 
betaal je maar € 3,50

Graag horen we of er wensen zijn 
met betrekking tot het eten; vegeta-
risch, allergieën etc.
In Flinty’s kan niet gepind worden.

Tot ziens!
Groetjes Melvin, Lenny en Tobias
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Gelukkig hebben we het Opherfsten 
in het vooruitzicht! Voor zover ik me 
kan herinneren hebben we de laat-
ste jaren namelijk alleen maar mooi 
weer gehad, het derde weekend in 
september.

Zoals ik in juli al had aangegeven op 
de Facebookwebsite van de wijkraad 
- voordat de wijkraad even met va-
kantie was - draag ik het stokje aan 
het eind van het jaar over. Althans, 
dat is de bedoeling.
Na drie jaar wijkraad is het tijd voor 
een nieuwe voorzitter, die met een 
frisse blik en energie sturing wil 
geven aan hetgeen er speelt tussen 
onze wijk en de gemeente, de col-
lega wijkraden, initiatieven als Buuv 
en Burenhulp, de vrijwilligers, on-
dernemers, de middenstand, noem 
maar op!
Ik hoop echt van harte dat er iemand 
is in onze wijk die deze rol op zich 

Beste buurtbewoners

De scholen zijn weer begonnen 
en ineens is de zomer voorbij, 
zo lijkt het wel.
Na maanden prachtig zonnig 
en (iets te) droog weer was het 
wel even wennen om vanoch-
tend in de regen de kinderen 
uit te zwaaien en zelf naar het 
station te fietsen.

de wijkrAAd . . .op zoek nAAr een 
nieuwe voorzitter

Annelie bulsing

wil nemen en nodig hem of haar uit 
om een keer koffie te komen drinken 
en mee te vergaderen, iedere twee-
de woensdag van de maand.
En hopelijk wordt deze persoon net 
zo enthousiast als ik was toen ik 
mijn eerste kopje koffie dronk met 
mijn voorganger.
Want als ik onze buurt en onze
bewoners in Heiliglanden De Kamp 
iets gun is het een inspirerende 
voorzitter die samen met onze jonge 
en goed functionerende wijkraad 
bijdraagt aan een sociaal en leefbaar 
klimaat in onze mooie wijk.

Vragen of afspreken voor dat 
kopje koffie?
Bel gerust! 06 28 39 49 28.

Tot ziens bij het Opherfsten!

dAkkAs
De Bavo, katholiek en protestant
De Nieuwe Kerk en de toren van Bakenes

Een meanderende rivier
Een top der duinen

Is dit virtueel of is dit echt

Wie houdt mij hier voor de gek

Waar komen al die mensen vandaan

Wie is die zot 
Om auto’s naar het leven te staan

Haarlem stijgt met de zee

De Kamp is al herrezen

Eric was een bekende verschij-
ning in Haarlem. In de Schag-
chelstraat runde hij tot 2014 de 
platenspeciaalzaak Tipitina.

Hij wist veel van allerlei muziekstijlen met met name van 
jazz, blues, rithm and blues en wereldmuziek. Hij deelde 
die kennis graag. Muck Douma is hem nog steeds dank-
baar voor de wijze waarop hij hem inwijdde in de volks-
muziek. 

Eric speelde zowel trombone als basgitaar in diverse 
bands. Met Gerda Groot en Hans Bosma speelde hij in 
het Haarlems Straatorkest. Ook daar was hij, door zijn 
uitgebreide muziekkennis, een inspirator.
Daarnaast was Eric DJ en maakte hij van menig evene-
ment een echt feest! 

We missen hem!

TIPITINA

eric korstjens overLeden
Op 23 april j.l. verloor 
onze buurt een markant 
buurtbewoner: Eric 
Korstjens uit het Klein 
Heiligland.

Korte tijd na terug-
komst uit New Orleans, 
waar hij met zijn doch-
ter Linde op vakantie 
was geweest, kwam 
hij door een ongeval in 
huis om het leven. 

Eric (links) met zijn vrienden op de 
omslagfoto van hun CD.

Harmen Malderik
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Hij draait er niet omheen: hij woont 
in een hofje omdat hij geen geld 
meer heeft. Wel gehad, net als die 
visserswoning in Portugal waar zijn 
vrouw niks in zag en waar hij na 
dat vreselijke jaar van de scheiding 
in 1985 en zijn ontslag bij British 
Leyland door de drank in een zwart 
gat belandde. ‘Een verkeerd besluit, 
ik realiseerde me niet dat geld snel 
verdampt als je op dezelfde voet
verder leeft.’ Na Portugal was hij 
‘lost’, had geen vaste woonplaats 
meer en dobberde een jaar of tien 
van woonplek naar woonplek.
 

de rode fiAt in turks fruit
Voor British Leyland Benelux, gesta-
tioneerd in Gouda, werkte hij 23 jaar 
met heel veel plezier. Hij was er to-
tal communication manager, deed de 
advertising, de sales promotions en 
de PR. Een topjob, zegt hij zelf. ‘Op 
de Kunstacademie in Arnhem had ik 
reclame gedaan, maar ik wilde niet 
naar een reclamebureau. Bij British 
Leyland kreeg ik de vrije hand. Als 
PR-man zocht ik altijd iets nieuws,
ik wilde de pers aan me binden.’
Via broer en toneelregisseur John 
van de Rest, die vriendjes was met 
Paul Verhoeven kreeg hij het voor 
vierenhalve ton voor elkaar dat alle 
auto’s in Turks Fruit merken van 
British Leyland waren. ‘Ik ben nog 
een week naar New York geweest 
om met cameraman Jan de 
Bont te overleggen. Toen 
ik de film zag, viel meteen 
die rode Fiat op die ach-
ter een fietsende Rutger 
Hauer aanzat met Monique 
van der Ven op de bagage-
drager. Dat was contract-
breuk. De film liep zo goed 
dat producent Rob Houwer 
geen moeite had twee ton 
terug te betalen.’

in gesprek . . . hofjesMAn
chArLes
vAn de rest

TesT-drive naar Zuid-Frankrijk
Van auto’s wist hij niet veel, wel van netwerken. ‘Als ik met iemand sprak, 
noteerde ik in het toilet de hobby’s van vrouw of kinderen. Die parate ken-
nis kon later goed van pas komen.’ Elke maand organiseerde hij een eten-
tje met journalisten waaronder Fred van der Vlugt van het tv-programma 
‘Wereld op wielen’. Met hem deed hij een mooie deal: free publicity voor 
een auto die slecht in de markt lag in ruil voor een ‘test drive’. Ofwel, Fred 
kreeg twee weken een Jaguar en ging er mee naar Zuid-Frankrijk.
Alles werd betaald, van benzine- tot hotelkosten. Charles:‘Fred was slim, in 
dat programma werden vijf cabriolets vergeleken.’

MAnAger vAn een MiddeLburgs hofje
Voor het hofje in Middelburg werd Charles gevraagd door een goede kennis 
uit Heemstede, eigenaar van veel vastgoed aldaar en dus ook van het hofje. 
‘Die man zocht een manager. Hé, dacht ik toen, dan kan ik ook voor mijn 
moeder zorgen. Die was toen nnet vanuit Vlissingen naar een verpleeghuis 
in Middelburg verhuisd. Ik had wroeging. Door mijn werk en het vele rei-
zen had ik haar verwaarloosd, vond ik. Als tegenprestatie kon ik er gratis 
wonen. Het hofje is inmiddels verkocht. Er is niks meer van over. Er zitten 
allerlei winkeltjes.’
 In Haarlem kwam hij oud-regent Job Thöne tegen, die hem een huisje in 
het Essenhof bezorgde. ‘Ik voel me hier sociaal veilig, want er is ook con-
trole en dat geeft rust. Heerlijk om zomers buiten te zitten met de krant en 
een babbeltje te maken. De pieken heb ik wel gehad, ik heb de wereld ge-
zien. Ik ga niet onder het leven gebukt, ben positief ingesteld.’

vierMAAL de heup uit de koM
Die positieve instelling is de laatste tijd behoorlijk op de proef gesteld. 
Charles verbleef maar liefst vier maanden in de Janskliniek. ‘Ik heb in 
België een nieuwe heup gekregen en alles wat maar fout kon gaan is fout 
gegaan. Mijn heup is vier keer uit de kom geschoten. Ik ben nu eindelijk ge-
opereerd en bezig te revalideren.’ 
Aan ‘werken’ aan zijn dagboek is het in de Janskliniek niet echt toegeko-
men. Twintig had hij er vol geschreven. Daarin heeft hij tweegesprekken 
met zijn alterego Karel Overschot. ‘Ik begon ermee toen ik nog bij British 
Leyland werkte en ‘s avonds alleen in een restaurant zat. Ik schreef over de 
mensen die ik zag en ging erbij fantaseren. Die brieven stuurde ik op naar 

mezelf.’
Die gewoonte om gesprekken te 
voeren op papier, omschrijft hij als 
een gekke gewoonte. ‘Die gesprek-
ken hebben me zo vaak geholpen. ’t 
Lucht op als je iets van je af schrijft. 
Die Karel is ook integer, hij is te 
vertrouwen.’ ‘s Nachts ligt er zelfs 
een opschrijfboekje op zijn nacht-
kastje. ‘Ik hoef maar één woord op 
te schrijven, doe ik dat niet dan ben 
ik het de volgende dag helemaal 
kwijt.’

Charles in zijn vertrouwde Essenhof
Middelburgse Hofje
‘Onder de toren’

Rond zijn vijftigste 
woonde Charles van de 
Rest twee jaar in Middel-
burg in hofje ‘Onder de 
toren’ nabij de ‘Lange 
Jan’. Nu als tachtiger is 
hij al achttien jaar be-
woner van het Essenhof.

willem brand
tekst en foto  Charles
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in bedrijf . . . brAdLey’s
Angélique van poppelen
tekst en foto’s 

odiLLA
Zodra je met haar in gesprek gaat, 
verraad een accent dat haar roots 
hier niet liggen. “Nee, ik ben in
Liverpool geboren. Daarbij is mijn 
vader van Ierse afkomst (daarom 
ook de klavertjes vier in het venster 
binnen: het symbool van Ierland) 
en komt mijn moeder uit Italië.
Toen ik 16 jaar was, zijn we naar
Italië verhuisd.” Terwijl ze dit ver-
telt, pakt ze achter zich de foto van 
een prachtplek aan een blauw Itali-
aans meer. Blijkbaar nog steeds zo 
dierbaar, dat de foto binnen handbe-
reik blijft. Ze vertelt over haar moe-
der, die naaister was en fantastische 
kleding kon maken.
Ze keek goed naar een mooie jurk 
en kon ‘m daarna zo namaken. Ieder 
zomervakantie ging de familie van  
Engeland naar het warme Italië op 
vakantie, en zorgde ‘madre’ voor de 
zomerse jurkjes. Op haar 21e leerde 
ze haar Joop kennen en verkaste ze 
naar Nederland. Alwéér een wijkbe-
woner die door De Liefde in Haar-
lem is beland! 

je drooM reALiseren
Inmiddels werkt ze al 28 jaar bij 
een farmaceutisch bedrijf. Eerst vijf 
dagen, maar dat werd gaandeweg 
steeds een dagje minder . Met over 
een paar jaar de stap naar pensi-
oen. “Ik werk er nog twee dagen. 
Een mooie afwisseling,  want op  
donderdag, vrijdag en zaterdag is 
de winkel open en ben ik hier te vin-
den. Door mijn moeder heb ik e.e.a. 
over mode geleerd. Ik wilde graag 
een eigen winkel beginnen, naast 
die reguliere kantoorbaan. Ik ben 
zelf een echte tweedehands shop-
per. Ik kwam vaak bij Secondhand 
Rose (inmiddels verdwenen) in de 
Jansstraat.

Tegenover het onlangs ver-
bouwde Koetshuis op het Klein 
Heiligland en grenzend aan de 
achterkant van het Frans Hals 
Museum, heeft Odilla Bradley 
haar winkel in “second-hand 
luxuries” 

Toen hebben we deze winkel gekocht en ver-
bouwd. En ben ik gestart met (het steeds wis-
selende aanbod) 2e hands kleding - maar dan 
wel apart en stijlvol!”
  

brAdLey’s
Ik ben verbaasd over wat ik lopend door de 
winkel allemaal tegenkom. Zeker niet alleen 
kleding, maar ook schoenen, sieraden, tas-
sen, sjaals, stropdassen, riemen, van alles. 
Veel dameskleding, maar er staat ook een 
rek met herenpakken. “Ik heb nu al een paar 
keer een  jongen in de winkel gehad die voor 
z’n afstudeerfeestje een pak nodig heeft. Of 
voor een trouwerij. Vrienden mogen niet we-
ten dat zo’n pak dan tweedehands is, maar 
het kunnen maar zo diezelfde vrienden zijn 
die hier ook om een pak komen.” Ze lacht er 
hartelijk om.

 “Klanten moeten  niet binnen lopen met het 
idee dat het  ‘zo goed als gratis’  is, zeker 
niet. Het is allemaal merkkleding wat er 
hangt, en dat houdt ook 2e hands een prijs. 
Maar als je weet wat het oorspronkelijk ge-
kost heeft en ziet hoe mooi het er nog uit 
ziet…” . Armani, Ralph Lauren, Chanel, je 
komt het er allemaal tegen. En werkelijk 
soms niet van nieuw te onderscheiden.

pArticuLieren
Het zijn particulieren die 
hun kleding bij Odilla in-
brengen. “ Meestal vrou-
wen met drukke banen die 
houden van design en vaak 
wisselen van garderobe”  
laat ze me uit een eerder 
artikel lezen. Vrouwen die 
soms het een komen bren-
gen, en met wat anders 
de deur weer uit gaan. “Je 
kunt tenslotte ook gewoon 
van 2e hands houden!”

Ze keurt en kiest zelf wat 
ze in de winkel kan gebrui-
ken en maakt vervolgens 
afspraken. “ De helft van 
de opbrengst gaat –als iets 
binnen de afgesproken ter-
mijn wordt verkocht- naar 
de inbrenger terug.” 

Bradley’s Second-hand 
luxuries,
Klein Heiligland 99zw,
open donderdag t/m za-
terdag 11.00-17.00 uur

Odilla Bradley, Joop en Isja Bloem

Middelburgse Hofje
‘Onder de toren’
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opzooMeren . . .                                           en de uitreiking vAn 
de gouden spriet

Het was een stralende zaterdag, waardoor de op-
komst alle verwachtingen overtrof, met als gevolg dat 
de voorraad planten en plantjes snel was uitgereikt.

De deelnemers konden gaan vegen, onkruid verwij-
deren en de bloembakken en tuintjes in de buurt op-
pimpen, begeleid door de muziekale arbeidsvitaminen 
van HET HUISKAMER ORKEST.
Het resultaat was weer oogstrelend.
Dank aan alle deelnemers!
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DE GOUDEN SPRIET werd deze 
keer uitgereikt aan Wil Smit zodat 
de hoofdprijs naar het Groot Heilig-
land verhuisde.

Daarna konden we weer genieten 
van de traditionele uitgebreide 
lunch vergezeld van een goed ge-
vuld glas onder het uitwisselen van 
de laatste buurt nieuwtjes.
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tussen kunst
en kitsch . . .bijnA een jAn steen

De dag met 850 bezoekers is in blok-
ken van een uur verdeeld, dat werkt 
maar toch ook niet helemaal. Dat 
komt door de opnames. Die nemen 
voor de experts aardig wat tijd in 
beslag. Vooral voor die van de schil-
derijen, want daarmee komen de 
meeste mensen toch aanzetten.

De pers mag bij een opname in de 
schutterszaal zijn. ‘Qua sfeer passen 
de twee schilderijen heel goed in dit 
museum’, opent Jan Willem Hoog-
steder, ‘Italiaans, maar dat wil niet 
zeggen dat ze in Italië zijn gemaakt.’ 
Als hij zegt dat de twee EE’s van de 
naam Steen met een grote krul zijn 

Voor derde keer in het
Frans Hals Museum

gesigneerd, houdt het publiek de 
adem in. Het zou toch niet een Jan 
Steen zijn. Helaas! Het werk mist 
mensen, actie en dus kwaliteit. Ze 
zijn gemaakt door Jan Steens oudste 
zoon, Tadeus. Hij blijkt maar vier 
schilderijen te hebben gemaakt, wel-
licht omdat hij zag dat hij niet zijn 
vaders talent had. En alle vier zijn 
ze in één familie. Toch een mooi ver-
haal.

In totaal zijn er zestig medewerkers 
van AVROTROS aanwezig, vertelt 
eindredacteur Dorette Kuipers. 
Daaronder meerdere camerateams 
en veertien experts. Drie voorselec-
teurs doen de voorselectie. Direc-
teur Ann Demeester komt even buur-
ten bij de Haarlemse expert Willem 

Geen lange rijen meer bij
‘Tussen Kunst & Kitsch’, maar 
met een nummertje een bakkie 
koffie drinken en wachten  op je 
beurt.
Dit keer bijna een Jan Steen… de Winter, die een thuiswedstrijd 

speelt. Willem heeft net een 81-ja-
rige dame geselecteerd voor een op-
name. Of het uitgezonden wordt, kan 
hij niet beloven. Mevrouw, vergezeld 
door haar kleinzoon, heeft vijf wer-
ken van Anna Mouton mee, de ach-
ternicht van haar grootvader. Zij ver-
telt aan Ann en Willem dat Anna ook 
dichter was. Eén versje gaat over 

een snoepwinkeltje en een toverbal 
die kinderen aan elkaar doorgeven 
als ie van kleur verandert.
 
Hé, daar hebben we Fred Rosenhart, 
de man die Frans Hals speelt, en 
binnenkort ook Leonardo da Vinci, 
ter promotie van tentoonstellingen. 
‘Mijn buurman durfde niet, dus ben 
ik mee.’ Hoogsteder is onder de in-
druk van het 18de eeuwse idyllische 
rivierlandschap. ‘Mooi bewaard ge-
bleven ook. De signatuur is half, dat 
heeft u ook gezien. Er staan vier ini-
tialen: J, F, S en M. Hij is bekend als 
monogamist, iemand die alleen met 
initialen zijn werk ondertekende. 
Maar wie het is? Als u het weet mag 
u mij bellen’, sluit Hoogsteder met 
een publieke oproep af. 

Wat opvalt is de humor waarmee de 
experts met het publiek omgaan. 
Hoogsteder als hij het bedrag heeft 
genoemd: U krijgt het niet van mij 
hoor. Willem de Winter: ‘Mensen 
zeggen vaak: leuk om u een keer in 
het echt te zien. Voor ons is zo’n dag 
enorm verrassend.’ 
In het najaar is de uitzending.

willem brand
tekst en foto’s

Willem de Winter en Ann Demeester
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Erna was het voor de aanwezige 
striptekenaren en gasten zwaan—
kleef-aan: men ging van de ene 
opening naar de andere. De eerste 
was die van de hoofdtentoonstel-
ling over Frankenstein en de 
maakbare mens in galerie 37PK. 
Persvrouw Natasja van Loon: ‘Het 
zaadje werd gelegd door Herman 
van Putten, wiens Frankenstein-
verzameling hier te bewonderen is.’

stripdAgen in 
gALerie 37pkjos wienen: ‘budget voor 

geveLschiLderingen’

Tijdens de opening van de 
veertiende editie van de
Haarlemse Stripdagen in de
Philharmonie kwam burge-
meester Jos Wienen met een 
nieuwtje: de gemeente is bud-
get aan het samenstellen voor 
gevelschilderingen à la Parijs 
en Brussel.

Grappig was dat Herman met zijn 
laatste aanwinst, een playmobiel-ver-
sie van Frankenstein, de verzame-
ling zogenaamd ‘compleet’ maakte. 
Artistiek directeur Tonio van Vugt: 
‘Toen Mary Shelly’s Frankenstein 
tweehonderd jaar terug verscheen 
kwam de industriële revolutie net op 

gang en stond de maatschappij met 
het andere been in de religie. Shelly 
was een visionair, het idee van de 
menselijke schepping – denk aan 
kunstvlees, klonen, designer babies 
en robots – is actueler dan ooit. Kri-
tische vragen daarover  worden ge-
steld bij de tentoonstelling ‘Wat als’ 
in de kelder.’

Eva Hilhorst vertelde daarover dat 
de vier stripverhalen als basis die-
nen voor een lespakket. ‘Als je door-
redeneert zou je vanuit stamcellen 
jezelf kunnen klonen.’ Een aanwe-
zige Frankenstein riep toen: ‘Dat is 
in mijn geval helemaal niet lekker.’

Scenarist en tekenaar Wilfred Ottenheijm 
en Jantiene de Kroon van Mooves bij Maia 
Matches manshoge monster. 

Herman van Putten met playmobiel-
versie van Frankenstein

willem brand
tekst en foto’s



10

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

willem brand
tekst

gevAngeniskoepeL . . .                                           decor van abc mysTery-nighT

Lovende woorden van deelne-
mers voor de eerste, door het 
ABC-Architectuurcentrum geor-
ganiseerde, Haarlemse Mystery-
Night die zaterdag 21 april tot in 
de kleine uurtjes duurde. 

Een waanzinnige ervaring, zegt 
Hans Peter. Hij staat precies in het 
midden van de koepelgevangenis en 
kijkt om zich heen en naar boven. 
Hij is zichtbaar onder de indruk van 
de architectuur. 
De ABC-MysteryNight is zojuist af-
gelopen, het is 01.30 uur. “Erg leuk 
dit, maar ik snap nog steeds niet 
waar ik dat touw voor nodig had”, 
zegt Yvonne.

 
Het touw zat in de rolkoffer tezamen met allerlei andere attributen zoals 
een pan, een lepel, een mok, een slaapmatje, een wit laken en een zak-
lamp. Die gevulde rolkoffer was namelijk een van de voorwaarden om mee 
te mogen op een avond waarbij het ‘anders beleven’ van architectuur cen-
traal stond.

Het begon om 20.45 uur op het Simon de Vrieshof, waar geconcentreerd 
geluisterd werd naar de geluiden van de stad. Daarna volgde een tour met 
ratelende rolkoffers langs het Spaarne naar de gevangenis. Geblinddoekt 
werden de deelnemers een voor een naar binnen geleid. 
In de Koepel gaf het gezelschap ‘Het Ondergronds Genoegen’ een perfor-
mance. Erna werden bijzonder ingerichte cellen bekeken en werd de ge-
schiedenis van de Koepel met beelden uit de doeken gedaan. 

Er waren interviews met de blinde cabaretier Vincent 
Bijlo, ex-koepelbewaarder Marc de Groot en architect 
Barry van Waveren over ‘wat zo’n gebouw nou met je 
doet?’.  

Deelnemers vonden het in stilte op het meegenomen 
matje liggen en ook het in repen scheuren en aan 
elkaar knopen van de lakens bijzonder. Aan het slot 
gaven ze spontaan een ‘muzikale’ ode met de meege-
brachte potten en pannen. 

Gabriël Verheggen, directeur van het ABC, kijkt tevre-
den terug op deze eerste MysteryNight. “Ik denk dat 
het echt gelukt is de deelnemers een heel bijzondere
en zintuigelijke ervaring te geven. Veel deelnemers 
hebben de architectuur en de leefomgeving echt an-
ders beleefd.” 

onno hulshof
foto’s
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Om uw behandeling goed te kunnen plannen hebben wij voorkeur voor telefonisch contact. 

MuseuM
hAArLeM . . .                                           100 jAAr stAdsschouwburg

Op 30 september 2018 is het pre-
cies 100 jaar geleden dat de Stads-
schouwburg in Haarlem werd ge-
opend met een speciaal voor deze 
gelegenheid geschreven stuk van 
Haarlemmer Frederik van Eeden:
De Heks van Haarlem. De “bonbon-
nière” aan het Wilsonsplein werd 
tussen 1916 en 1918 gebouwd met 
een anonieme gift van fl. 250.000 
(nu ruim € 3 miljoen!).

In 1919 wordt het Schouwtoneel de 
eerste vaste bespelersgroep.
Zij openen met een Haarlems stuk. 
Het toneelaanbod is in de jaren twin-

tig gevarieerd en kwalitatief goed, 
maar het aantal bezoekers daalt en 
de gemeente moet steeds de tekor-
ten aanvullen. Daarom wordt in de 
jaren dertig de Stadsschouwburg 
verpacht. In september 1945 wordt 
Concordia de nieuwe vaste bespe-
lersgroep en voorstellingen over de 
bevrijding en 700 jaar Haarlem doen 
het erg goed.
In de jaren zestig krijgt de stads-
schouwburg weer een eigen huisge-
zelschap. Er breekt een bloeiperiode 
aan met een andere visie en nieuw 
talent, zoals Herman van Veen, 
Freek de Jonge en Bram Vermeulen 
worden in Haarlem ontdekt.

Halverwege de jaren tachtig breken 
roerige tijden aan en volgen de di-
recteuren elkaar snel op.

Museum Haarlem opent in Het Gasthuis een 
kleine expositie ter ere van het 100-jarig 
bestaan van de Stadsschouwburg Haarlem.
In de expositie maak je kennis met de ge-
schiedenis van de schouwburg in diverse 
tijdsperioden.

Het Haarlems Toneel is als bespeler 
van de schouwburg begin jaren 90 
succesvol. In 1998 wordt besloten 
tot renovatie, die in 2001 start en 
waarbij behoud van de identiteit 
van het oude gebouw het uitgangs-
punt is. Op 26 september 2008, na 
een sluiting van vijf jaar, wordt de 
schouwburg feestelijk geopend door 
prinses Máxima.
De nieuwe Stadsschouwburg is uit-
eindelijk een uniek gebouw gewor-
den dat oud en nieuw verenigt en 
nog steeds een belangrijke rol speelt 
in de stad.
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