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jaarvergadering . . .zondag 20 januari

Beste Wijkbewoners,

Op zondag 20 januari 
2019 nodigen wij u graag 
uit om met zijn allen het 
glas te heffen op het 
nieuwe jaar tijdens de 
traditionele nieuwjaars-
bijeenkomst. Deze keer 
hebben wij ervoor geko-
zen om dit evenement 
plaats te laten vinden in 
de hoekkamer van het 
Frans Hals Museum (loca-
tie Hof).

Om het jaar extra geïn-
spireerd te laten begin-
nen kunt u, als onze gast, 
voorafgaande aan de 
nieuwjaarsbijeenkomst, het 

in het
FRAnS hALS
MUSeUM

museum tussen 15.00 en 
16.30 gratis bezoeken op 
vertoon van de flyer die u 
binnenkort zult ontvangen.

Vergaap u aan de prach-
tige collectie van het Frans 
Hals Museum of laat u 
verleiden door één van de 
tentoonstellingen….

Om 16.30 uur verwach-
ten wij u dan in de hoek-
kamer waar wij, kort 
maar krachtig, het jaar 
met u zullen doornemen, 
vooruit zullen blikken, 

en u een inkijkje zullen 
geven in de financiën 
van onze wijkraad. 

Wij zullen dat dit jaar iets 
sneller en beknopter doen 
dan voorgaande jaren zodat 
we snel kunnen beginnen 
met de leuke quiz die we 
voor u in petto hebben.
Wij zijn ons nog aan het 
beraden op de inhoud daar-
van. Dat kan over de wijk, 
opvallende wijkbewoners 
of misschien wel de laatste 
aanwinst van het Frans 
Hals Museum zijn. Mocht u 

nog leuke weetjes voor de 
quiz hebben geef ze vooral 
door, wie weet komen ze 
langs in de quiz en weet 
u in ieder geval één vraag 
goed te beantwoorden.

Om 17.00 uur zullen de 
glazen gevuld zijn en 
kunnen we tot 18.30 
gezellig bijpraten onder 
het genot van een hapje 
en een drankje.

tot zienS !

annelie bulsing
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de wijkraad . . .van de voorzitter
annelie bulsing

Leonardo trekt gekke bekken
In pen en krijt aan het Spaarne 
Maar bij ons lacht een vissersjongen
Kopieert Manet er regentessen 

Ziet u ook de inspiratie bij Van Gogh? 
Natuurlijk, ook dat is mij duidelijk hoor
En daar maakt Breitner nog een foto 
Onze held wordt almaar groter

Mijn kleinzoon tekent een portret 
Ziet u ook bij hem zijn invloed terug? 
Natuurlijk Ann, nou je het zegt...
Frans Hals is niet dood, hij leeft. Echt!

Harmen Malderik

Vooral de bussen zorgen veel overlast: zware trillingen, geluids-
overlast, slechte luchtkwaliteit. Een aantal jaar geleden zijn er 
metingen gedaan naar trillingen die veroorzaakt worden door de 
bussen. Toch zijn er naar aanleiding van dat rapport nog geen 
noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd; het kruispunt met de 
Kleine Houtstraat vertoont scheuren in het asfalt en dat zorgt 
weer voor extra trillingen. 
Als wijkraad inventariseren we graag wie hinder ondervindt van 
het (bus)vervoer op de Gedempte Oudegracht. Samen staan we 
immers sterker richting de gemeente. Daarnaast is het zinvol op 
de petitie tegen het zware busverkeer te tekenen; deze is te vin-
den op de website van Actieplatform Buskruit. Dit initiatief zet 
zich in voor een duurzaam en veilig OV in Haarlem, met zo min 
mogelijk overlast voor bewoners, met maximale flexibiliteit, groei-
mogelijkheden en minimale impact op milieu en omgeving.

Kijk op de website van buskruit: www.bus-kruithaarlem.nl. 
Mailen naar de wijkraad kan op het bekende adres:
hdkwijkraad@gmail.com. 

Lieve buurtbewoners, het is 
een prachtige novembermid-
dag. Het is zonnig maar koud, 
vanmiddag is de intocht van 
Sinterklaas en terwijl ik naar 
buiten kijk bekruipt me een 
gevoel van grote tevreden-
heid. Wat wonen we toch in 
een fijne wijk.

Toch zijn er zeker zaken die beter 
kunnen – waar de bestrating verzakt 
is moet deze opgehoogd worden, on-
derhoud aan groen kan soms beter. 
Wat ook echt verbeterd moet worden 
is het fietsparkeren en de parkeer-
overlast in het Groot en Klein Heilig-
land. Daarom organiseren we vanuit 
de wijkraad een wijkschouw. Aan de 
hand van een enquête en door mid-
del van een wandeling door de wijk 
willen we de balans opmaken van 
wat er beter kan in de wijk.

Daar hebben we uw hulp bij nodig! 
Alle input van bewoners is nodig, 
zodat we samen met u, bewoners, 
mensen vanuit de gemeente en an-
dere betrokkenen tot een betere 
leefbaarheid in onze wijk komen. 
Verderop in deze Kampheilige leest 
u er meer over.

Waar ik persoonlijk heel erg blij 
mee ben is dat we twee geweldige 
kandidaten hebben gevonden om 
onze wijkraad te komen versterken, 
waaronder een kandidaat voor het 
voorzitterschap. Tijdens de jaarver-
gadering op 20 januari stellen we 
hen graag aan u voor! We hopen dat 
u in groten getale aanwezig bent bij 
de jaarvergadering, dit jaar in het 
Frans Halsmuseum. Dat zal direct 
mijn laatste jaarvergadering als 
voorzitter zijn. Ik heb het voorzitter-
schap bijna drie jaar lang met veel 
plezier uitgevoerd, en zal voorlopig 
ook actief blijven als lid van de wijk-
raad.
Het is fijn te weten dat er buurt-
bewoners zijn die zich met nieuwe 
energie willen inzetten voor onze 
prachtige wijk.
Met elkaar maken we onze wijk nog 
prettiger om te wonen.
 
Hartelijke groeten en tot ziens 
op de jaarvergadering op
20 januari. 

overlast
van bussen op 
de Gedempte
oude Gracht

invloed

De Gedempte Oudegracht, die onze 
wijk aan de noordkant afbakent is al 
jarenlang onderwerp van gesprek.
Er rijden tientallen bussen per uur 
overheen en daarnaast ook nog een 
hoop automobilisten die zich vaak niet 
aan de snelheidslimiet houden.
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opzoomeren. . . wijk weer fraai
opgeherfst

Het begon ooit in de Opzoomer-
straat in Rotterdam, vandaar. De 
commissie met Esmoreit Douwes 
Dekker, Bart Schansema en Renate 
Bongaards had zo’n driehonderd na-
jaarsplantjes – waaronder cyclamen, 
violen, hedra en sierbloemkool – ge-
kocht die om klokslag tien uur door 
zo’n veertig bewoners bij de ingang 
van de Egelantiertuin werden opge-
haald. Ook werden schoffels en krab-
bers meegenomen om de buurt te 

De weergoden waren zaterdag 
22 september met ons. In ons 
wijkje werd weer flink opgezoo-
merd. Opzoomeren klinkt in een 
ander jaargetijde vreemd  - zou je 
niet beter afzomeren of opherf-
sten kunnen zeggen - maar staat 
synoniem voor samen met je 
buren zorgen voor een prettige 
straat om in te wonen.

opherfsten:
22 september 2018

Het is droog ! Een beetje wind en af 
en toe een zonnetje. Wat een frisse 
plantjes (foto) stonden daar weer tus-
sen jonge (foto Anoe, 3 jaar) en oude 
buren achter onze prachtige poort. Een 
oudere mevrouw afkomstig uit Colom-

bia, Medellin en op bezoek bij familie 
lijkt wel van dit schouwspel te genie-
ten. Nee, iets dergelijks bestaat niet in 
hun stad : er zijn wel eens particuliere 
opvrolijk momenten in haar straat maar 
subsidie, nee daar moet ze echt om 
lachen. 

Om 10.00 uur,  als er ongeveer 50 
mensen zijn,  heet ons opzoomer-
commissielid Bart iedereen van 
harte welkom: veel plezier en tot bij 
de lunch, en daar gaan ze, de bu-
ren, met babies, peuters, kleuters,  
kruiwagens, bezems, handschoenen, 

ontdoen van onkruid en afval.
Esmoreit: ‘Het gaat erom dat de 
stad opgeleukt wordt.’ Leuk om te 
horen dat de Opzoomercommissie 
is verjongd.

gouden spriet voor ronald
De foto met Renate en Bart is het 
bewijs. Renate: ‘Vorig jaar bij de 
lunch dacht ik: ik ga helpen. Ik 
woonde hier toen net. Er kwam 
spontaan meer jonge aanwas. We 
zijn met z’n zessen.’ De gouden 
spriet was dit jaar voor Ronald Vel-
den uit de Burretstraat. Hoewel hij 
een bovenwoning heeft, maakt hij 
al jaren het perkje aan zijn gevel 
mooier voor de passanten. 

bart schanssema
tekst en foto’s 

willem brand
tekst en foto’s
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Ivonne Bergmann, die al 
tien jaar in De Kamp woont, 
hield tijdens de Opzoomer-
dag even stil bij Liane Dog-
trop uit de Haasstraat.

Liane: ‘Als er wat is, helpen we 
elkaar. Je doet een boodschap 
of bied jezelf aan om naar het 
ziekenhuis te rijden.’ In het 
verlengde van de Haasstraat, 
de Burretstraat, waren op dat 
moment acht bewoners bezig 
om ieder voor zich plantjes 
een plekje te geven. ‘Hé daar 
ligt wat,’ zei Ivonne.
Dat ‘iets’ bleek een rozenkrans 
te zijn. Ivon spontaan: ‘Als er 
iemand komt te overlijden, 
dan bespreken we dat.’ Als 
Ivonne met medebuurvrouw 
doorgelopen is, vertelt Liane 
over de eenzame buurvrouw 
die zij vaak als ze voorbij haar 
huis liep gedag zwaait. Het 
knaagt toch wel een beetje dat 
daar de gordijnen nu dichtblij-
ven.
O ja, die rozenkrans (zie foto) 
is op te halen bij Liane op 
nummer 10.

willem brand
tekst en foto

gevonden:
rozenkrans

blauwe vuilniszakken, moskrabbers 
en goede zin natuurlijk !

Op de hoek van de Lange Hofstraat 
en Kleine Houtstraat wordt erg hard 
gewerkt, niet alleen op de burendag 
trouwens. Ewa is van Pools origine 
en woont hier al 38 jaar met haar 
man en haar schoonmoeder in het 
voormalige huis van Cor v.d.Geest, 
de man van Kenamju een judoschool 
in Haarlem. 8 maanden zwanger was 
ze toen zij in april 1980 vanuit Polen 
door de DDR na een barre tocht hier 
arriveerde. Zij werkte 15 jaar bij de 
Provincie Noord-Holland en ook nog 
bij het CBS en in de bejaardenzorg. 
Zij heeft zich in Haarlem altijd wel-
kom en geaccepteerd gevoeld. 

Even verderop wonen sinds een jaar 
Shaly en Ayush (foto) afkomstig uit 
India. Zij gooien de kruiwagen vol 
met afval van de vuurdoorn.
Daar tegenover is er zicht op een 
verbazingwekkende tuin langs de zij-
gevel van het huis. Buurman Paul zie 
je nooit op opzoomerdagen maar wel 
verder het hele jaar door tussen zijn prachtige  planten. De buren 

op het pleintje vlakbij beleven 
daar veel plezier aan. 

In de Burretstraat waar 5 
mensen aan het werk zijn 
woont onze huidige Gouden 
Spriet winnaar: Ronald Vel-
den: al jaren lang trouw aan 
de zorg voor het straatje. 
Eigenlijk verdient elke Spriet 
winnaar een langer interview 
dacht ik. Misschien komt het 
nog.

Teruglopend door de Egelan-
tiertuin is daar David, kunste-
naar,  in de Zonnesteeg . Hij 
woont hier sinds een jaar met 
veel plezier. Ooit op 17 jarige 
leeftijd vanuit Duitsland hier 
naartoe gekomen. Zijn beel-
den zie je op de vensterbank 
staan.
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“het weer was mooi ; het was weer mooi . . . ”

straatfeestje
Er is een soort straatfeestje van 13 mensen in de 
Cornelissteeg waar Nicole met behulp van een aan 
te vragen buurtpakket koffie met taart serveert:

Roni Klinkhamer woont hier al 41 jaar. “Als ik dat 
had geweten” vertelt ze “had ik het niet overleefd. 
Ik dacht toen: het is maar voor even, en zo heb ik 
het ook opgeknapt!” Daar moet deze verslaggever 
hartelijk om lachen.

lunch
Dan, vanaf 1300 uur begint de lunch in het ABC
Annelie Bulsing kondigt aan na 3 jaar te zullen stop-
pen met het voorzitterschap van de Wijkraad en 
doet een oproep aan nieuwe mensen voor de wijk-
raad.

Renate bedankt alle vrijwilligers: Rianne van de 
Weert voor het ter beschikking stellen van haar ga-
rage en het aanwezig zijn bij het leveren en ophalen  
van de tuinspullen door Spaarnelanden en de cate-
ring door Ineke Klerekooper. We genieten dan nog 
van het heerlijke eten, de drankjes en de gesprek-
ken.

Aan het eind van de dag zegt Bart: “Het was 
weer mooi”. En zo is het.  
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De bewoners uit De Kamp had-
den haar al een week gezien, 
maar donderdag 17 oktober hing 
het excentrieke parkeerwach-
tersmeisje nog even verscho-
len achter een doek. Vrijdag 12 
oktober hadden Miel Krutzmann 
en Telmo Pieper, de twee street 
art-artiesten, de klus op de muur 
van 17 bij 7 meter van parkeer-
garage De Kamp al geklaard.

Het is het gezicht van ‘Het Meisje 
in het blauw’ van Johannes Cornelis 
Verspronck uit 1641 gecombineerd 
met de outfit van een meisje uit de 
21ste eeuw. Miel Krutzmann: ‘We 
wilden oude kunst met een moderne 
twist. De kleding maar ook de neus, 
mond en de wangen zijn van Ver-
spronck. Het haar, de bril en de roze 
strik behoren toe aan een festival-
meisje. We wilden twee extreme out-
fits uit verschillende tijden.’

Mural: Parkeerwachtersmeisje ‘Mona Gaga’

v.l.n.r. Jeroen Spek, Dennis de Waart, Miel Krutzmann en Telmo Pieper

willem brand
tekst en foto’s 

MieL KRUtzMAnn

en teLMo PiePeR

Telmo Pieper: ‘Dit was redelijk relaxt. We heb-
ben geluk met het weer gehad en konden er van 
maandag tot en met vrijdag tien uur per dag aan 
werken. Onze taakverdeling? We doen het stukje 
waar we staan.’ Grappig is dat de twee in de 
Haarlemmerstraat in Amsterdam een zogenaam-
de mural – een serieuze vorm van graffitikunst 
ook te zien in o.a. Brussel, Lissabon en Rotterdam 
-  hebben gemaakt van ‘Portret van een stel’ van 
Frans Hals. In Amsterdam wilde het Rijksmuseum 
onder de titel ‘Oude Meesters door Nieuwe Mees-
ters’ kunst toegankelijk maken voor een breed 
publiek.

 Ann Demeester, directeur Frans Hals Museum 
(citaat uit de door de Dakkas gemaakte flyer): 
‘Oude meesters zijn doorgaans alleen zichtbaar 
in de binnenruimtes van musea. Hun werk wordt 
daarbij vaak strikt gescheiden van de creaties 
van ‘nieuwe’ kunstenaars. In deze muurschilde-
ring worden die twee conventies doorbroken. Een 
grensoverschrijdende liefdesrelatie tussen schil-
derkunst en grafftii’
De twee kunstenaars doen vaker grote muurschil-
deringen. Dit is eigenlijk een kleintje. De grootste 
in Drammen Noorwegen is 1700 vierkante meter, 
het parkeerwachtersmeisje is ‘slechts’ 80 vier-
kante meter. ‘Portret van een stel’ naar Frans Hals  (Haarlemmerstraat, Amsterdam)

oude meesters . . . door nieuwe meesters. . . 



8

in gesprek . . . jan pelgrom is nu zelf 
bijna antiek

willem brand
tekst en foto’s

Aan zijn loopje herken je hem en 
natuurlijk ook aan zijn pet.
De wandeling tussen zijn kunst- 
en antiekwinkel in de Cornelis-
steeg en café van Egmond heeft 
hij honderden keren gemaakt. 
Heel veel keren zag ik ‘m langs 
stiefelen. Jan: ‘Van Egmond is 
één van de mooiste plekjes, alles 
loopt voorbij.’ 

Jan Pelgrom is van voor de oorlog, 
opgegroeid op de Kloveniers-burgwal 
in een gezin van tien. Met een Trot-
skist als vader en een moeder met 
onvervulde kunstzinnige ambities. 
‘Moeder had geen tijd om mooie din-
gen te maken. Later heeft ze prach-
tige poppen en ook hoeden voor the-
ater gemaakt.’ Drie van zijn broers 
erfden haar genen. Karel Iljitsch 
werd de eerste kunstenaar in het 
Friese Finsterwolde, hij en ook broer 
Hans exposeerden in het Stedelijk 
Museum. Jan met alleen MULO, trok 
naar het buitenland om te werken en 
vond in het Spaanse antiek zijn thuis.

knippen en plakken 
bij elsevier
Zijn eerste baantje op zijn achttiende 
was echter bij uitgever Elsevier. ‘Ik 
begon op 3 februari 1953, een dag 
na de Watersnoodramp. Ik moest 
kranten lezen en uitknippen voor de 
afdeling Jaarboek. Ik had door de 
overstroming gelijk veel werk. Na 
acht maanden was ik het zat en ver-
trok naar Scandinavië. Een school-
vriendje werkte in Oslo. Ik pakte elk 
baantje aan, werkte in de keuken, 
schilderde bruggen en was portier. 
Voor een smid, bij wie ik een kamer 
huurde, moest ik een keer naar het 
hoofdkwartier van de NATO. De twee 
Polen met wie ik was, mochten niet 
naar binnen. Polen zat nog achter 
het IJzeren Gordijn. Als ze maar één 
telefoontje naar de BVD hadden ge-
pleegd,  dan had ook ik er geen stap 
gezet.’

kick wilstra in noorwegen
Zijn hele familie stond bekend, zegt 
hij, als te rood en te links. Maar 
dogmatisch waren zijn ouders niet. 
Jan: ‘Dat was voor veel mensen een 
verademing.’ In de oorlog had zijn 
vader in het verzet gezeten. Bij hen 
thuis waren twaalf joden ondergedo-
ken geweest. Op een avond in maart 
1943 vielen de Duitsers het huis 
binnen. Met een van de drie overle-
venden, toen vier jaar, heeft Jan nog 
steeds contact. ‘Met WOII is hij we-
reldwijd nog bezig.’

In Noorwegen was Jan binnen drie 
maanden het Noors machtig. Maar 
Oslo vond hij niks, Kopenhagen be-
viel beter, dat leek op Amsterdam. 
Af en toe ging hij terug naar Neder-
land, in 1959 definitief. In de jaren 
zestig heeft hij nog strips zoals die 
van Kick Wilstra in het Noors ver-
taald voor het Parool. Het was bij de 
Pelgroms een zoete inval van kunste-
naars en journalisten. Karel Appel 
heeft nog op het atelier op de boven-
verdieping geaast en niet gekregen 
en ook dichter en trotskist Lucebert 
in zijn lange Sandeman-jas kwam bij 
hun over de vloer.

pakhuizen vol spaanse
antiek
In 1963 op bezoek bij oudste broer 
Daan, die o.a. De Uiver en de Ark 
heeft ontworpen en met een Italiaan-
se was getrouwd, zag Jan het licht. 
Antiek was handel!

Jan: ‘Maar het beloofde land was 
Spanje. Dat land zat vol met antiek. 
Je ontdekte die steden en via-via 
kom je altijd weer ergens anders. 
Met een Deux Chevaux reed ik in 
acht maanden 70.000 kilometer.’ Al 
rondreizend leerde hij kijken.
‘Ik nam kleine dingen mee terwijl ik 
grote zag.’ Maar zomaar de grens 
over, ging niet meer toen hij met 
een Volkswagenbus meer opviel. De 
politie hield hem aan en nam de hele 
lading in beslag. Dat ze zijn paspoort 
ook innamen, heeft hem naar zeg-
gen gered. Hij schakelde toen een 
expediteur in en ging steeds groter. 
Hele poorten van hout en honderden 
jaren oud voerde hij nu officieel uit. 
Het was een gouden tijd.

Twee weken Spanje, twee weken 
Nederland om de spullen te verko-
pen. Op een zeker moment had hij in 
Haarlem vier pakhuizen. Zijn eerste 
winkel vanaf 1969 was in de Kleine 
Houtstraat. Hij woonde erboven. ‘An-
tiquairs keken me gek aan. Maar ik 
was de enige met Spaans antiek.
En Spanje zat er vol mee.’

In de winkel bij 
een moskeedeur 
uit Swat Valley, 
Pakistan
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In zijn huis in de Lange Annastraat met het 
vierhonderd jaar oude Spaanse tafelblad.

 

mensen willen design
In 1992 verhuisde Jan met zijn win-
kel naar de Cornelissteeg. Hij heeft 
er een paar jaar over gedaan, maar 
op 1 januari 2019 gaat de deur daar 
definitief dicht. ‘De handel is over. 
Mensen willen design, dat lezen ze 
in woontijdschriften. En de meubels 
van IKEA zijn goed gemaakt en bijna 
voor niks. Maar een 17de eeuwse 
Spaanse tafel staat prachtig bij een 
stoel van Le Corbusier.’

Jan omringt zich graag met de spul-
len die hij verkoopt. Zijn trots is een 
vierhonderd jaar oude rentmeester-
tafel. Helaas zonder onderstel. Aan 
de muur hangt een houten vrouwen-
beeld uit Maili. ‘Helaas ben ik daar 
nooit geweest, wel een paar maan-
den in Zuid-Amerika. Het is een 
Dogonbeeld dat de mannen op hun 
hoofd zetten en waarmee ze dan-
sen. Zie je het kubisme erin? Voor 
Picasso maar ook voor Corneille een 
inspiratiebron. Beiden hadden een 
grote verzameling Afrikaanse kunst.’ 
Met glimmende ogen: ‘Picasso zocht 
iedere keer een andere vrouw, dan 
had ie weer een andere stijl.’ 

Vijfendertig edities heeft onze wijkbewoner
Willem Brand van zijn Haarlemse Hofjeskrant 
uitgebracht. Dat werd op 12 oktober gevierd in de 
Janskerk in aanwezigheid van de burgemeester en 
een grote afvaardiging van de Hofjes.

Het feest werd opgeluis-
terd door de première 
van een Hofjeslied en een 
lofrede van de hand van 
stadsdichter. Burgemeester 
Jos Wienen, vergezeld door 
twee bewapende  beveili-
gers, nam namens de stad 
het tegeltableau ‘Haarlem 
Hofjesstad’ in ontvangst. 
Het door alle Haarlemse 
Hofjes aangeboden tableau, 
komt te hangen in de Witte 
Herenstraat. Die straat telt 
naast twee hofjes ook een 
monumentale toegangs-
poort van het verdwenen 
Coomanshofje. 

In het Hofjeslied, geschre-
ven door Michaëla Bijlsma en mede uitgevoerd door 
wijkbewoonster Lolita Hooglugt, passeerden alle 23 
hofjes knap verweven de revue. Willem werd in het 
veertiende en laatste couplet toegezongen. Erna riep 
Willemien Spook wijkbewoner Willem uit tot Mister Hof-
jeskrant. ‘In een hofje bof je maar toch hoeft hij er niet 
in, hij heeft genoeg aan zijn Hofjeskrant en die gemeen-
schapszin’.
Onze wijk telt drie hofjes. In de komende wijk-
kranten zal Willem die hofjes in woord en beeld 
belichten.

De Haarlemse Hofjeskrant verschijnt vanaf 
februari 2019 in een oplage van 7500 in
Haarlem, Heemstede, Overveen en Bloemen-
daal.

Gratis af te halen ook in de buurt bij o.a. 
Muys Kantoor en Kado, Van der Pigge, de 
DEKAMARKT op de Gedempte Oude Gracht 
en AH in de Grote Houtstraat.

hofjeskrant . . . wijkbewoner willem viert 
10 jaar hofjeskrant

Willem met de leden van het bestuur van stichting Haarlemse Hofjes en burgemeester Wienen
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in bedrijf . . . de dakkas
angélique van poppelen
tekst 

dennis
De zon bleef dit jaar maar 
schijnen, wat maakte dat de 
bezoekers van DeDAKKAS 
vanaf het eerste begin non-stop 
bleven komen. Op een van de 
eerste regenachtige herfstda-
gen van dit jaar, laat in okto-
ber, heb ik een afspraak met 
Dennis. 
Het is ook voor het eerst dit 
jaar dat hij zich ziek voelt en 
eigenlijk in z’n bed 
had moeten liggen. 
Hier toont zich de 
doorzetter, die eigen-
lijk een onmogelijk 
jaar achter de rug 
heeft en toch vol drive 
en enthousiasme de 
ene na andere dag 
met zijn ‘project’ blijft 
vullen. Er is een ma-
nagementboek met de 
titel “Dromen, Dur-
ven, Doen”  en dit is 
helemaal wat Dennis 

heeft laten zien. Hij stond in 2014 op 
de hoogste etage van de parkeerga-
rage en zag het mooie uitzicht. Hij 
realiseerde zich dat hij ongetwijfeld 
niet de eerste zou zijn die daar vi-
sioenen van een mooie horecaplek 
zag. “Een groen horecapaviljoen 
compleet met terras en stadspark” 
zo  droomde Dennis. Hij besloot dat 
hij het zou zijn die het echter niet bij 
mijmeren zou laten. Ook durven en 
doen! 

Wat hem heeft geholpen om zijn 
droom te realiseren, is de kennis en 
ervaring die hij inmiddels elders had 
opgedaan. Zijn studie architectuur, 
werkervaring als consultant, aanbe-
stedingsmanager en gemeenteamb-
tenaar Ruimtelijke Ordening bleek 
de juiste mix van ervaring om het 
project van de grond te krijgen. Dan 
weet je een beetje wat je tegen kunt 
komen. Wie hij ook tegen kwam: Vic-
tor van Veelen, met wie hij de eerste 
jaren de plannen verder uitwerkte. 
We hebben kennis met hen beiden 
kunnen maken op de buurtavond in 
augustus 2016 toen zij ons deelge-
noot van hun visie maakten. Victor 
is tegenwoordig directeur van Friet-
hoes; later is Jeroen Spek met zijn 
horeca-ervaring aangehaakt.

“bekend maakt bemind”
“Bekend maakt bemind”, stelt Den-
nis, “we hebben in de afgelopen jaar 

heel wat hobbels moeten overwin-
nen. Denk aan de Gemeente Haar-
lem, de eigenaar van de garage, die 
parkeerplekken zag verdwijnen. En 
buurtbewoners, die terecht niet op 
een zuip- en partytent zaten te wach-
ten en zorg hadden over overlast van 
rommel en geluid.” Hij heeft hen al-
len goed bij z’n plannen betrokken. 
Er is heel veel tijd in afstemmen en 
toelichten gaan zitten, en Dennis 
nodigt eenieder nog steeds uit om 
vooral te komen praten als er iets 
dwars zit.

dedakkas
werkt met een vast team omringd 
door jonge deeltijders, veel studen-
ten. In totaal een club van toch zo’n 
70 man. De kaart is samengesteld 
op basis van biologische producten. 
“Het liefst hebben we producten die 
komen uit onze eigen provincie en 
passend in het seizoen. Dus in de 
winter zie je bij ons geen aardbeien 
op de kaart. Ook hebben we beperkt 
vlees op de kaart. Dat zal ook zo 
blijven – ook al krijgen we daar re-
gelmatig vragen over.” aldus Dennis. 
“Verder hebben we het ook graag 
dat de spullen per elektrische auto 
bij ons worden afgeleverd”. 

Zijn droom is nog niet helemaal ge-
realiseerd. “Inmiddels is de parkeer-
garage meer ‘vergroend’ en is de 
grote muurschildering aangebracht. 

Wat ik nog graag voor 
elkaar zou krijgen, is 
dat de parkeerplekken 
naast het paviljoen 
worden omgetoverd in 
een mooi stadspark. 
Met o.a. kippen,  een 
moestuin en een gras-
veld waar je lekker 
‘consumptievrij’  kunt 
gaan zitten. Zodat 
het plaatje inderdaad 
compleet is: een hore-
capaviljoen met terras 
èn stadspark. Overleg 

Boven parkeergarage De 
Kamp hebben we dit jaar 
kennisgemaakt met onze 
“roof-top-hot-spot”
DeDAKKAS. Vier jaar nadat 
de droom van eigenaar
Dennis de Waart ontstond, 
is Haarlem een hele bijzon-
dere horecagelegenheid 
rijker.
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hadewijch wouters

hade in de 
heiliglanden . . . Een tweeling krijgen 

“op den vreemde”

Intussen zijn er twee nieuwe be-
wonertjes in de Ravelingsteeg. 
Eén van de tweelingdames huilt 
veel, de andere huilt luid. Onze 
excuses aan de buren, maar het 
had dus erger kunnen zijn, als 
Janne, die luid huilt (echt, wat 
een stemgeluid kan er uit zo een 
klein lijfje komen!) evenveel zou 
huilen als zusje Jutta.

Het voelde een beetje ontheemd, 
bevallen in een ander land, ook al 
noem ik dit al 1,5 jaar mijn thuis en 
zou ik nergens anders meer willen 
wonen. Als je in Nederland in het zie-
kenhuis bevalt, sta je als -  alles goed 
gaat - na drie uur buiten. De Vlaamse 
vrouw is in alle staten omdat het zie-
kenhuisverblijf na een bevalling van 
vijf naar drie dagen is teruggebracht. 
Mensonterend, dat je na je bevalling 
van de hoteldiensten van het zieken-
huis verstoken blijft!

Ook is een kraamhulp in Vlaanderen 
iemand die de strijk doet en een 

ovenschotel klaar maakt en dat ge-
durende enkele uurtjes per dag. In 
Nederland krijg je acht uur per dag 
iemand in huis die de volledige zorg 
voor moeder en kind (in ons geval: 
kinderen) coördineert en de controle 
van het ‘onderkantje’ (ook zoiets Ne-
derlands) en het strenge toezicht op 
de borstvoeding daarbij niet schuwt. 
Helaas geen strijk en ovenschotels.

Ook bezoektijden blijken af te wijken, 
maar dat ligt aan het afwijkende 
benoemen van dagdelen. Als ik het 
Vlaamse systeem gebruik met och-
tend tot na het ontbijt, voormiddag 
tussen het ontbijt en de lunch, mid-
dag tijdens de lunch, namiddag tot 
het avondeten en avond vanaf het 
avondeten, heb je gegarandeerd 
verwarring met bezoek-afspraken, 
omdat de voormiddag in Nederland 
blijkbaar begrepen wordt als het eer-
ste deel van de namiddag. 
Maar we hebben het overleefd, een 
tweeling krijgen ‘op den vreemde’ 

zoals we in Vlaanderen plachten te 
zeggen. En daarvoor krijgen onze 
buren alle credits. Niet alleen had-
den de buurvrouwen een systeem 
opgezet om ons zoontje naar school 
te brengen in de laatste maanden 
van de zwangerschap waarin ik meer 
bedrust moest houden dan me lief 
was (waar ik uiteraard nu naar terug 
verlang), ook werden we met onze 
newborns allerwarmst verwelkomd in 
de straat en buurt.

Kleine dingen deden ons hart zingen 
(zoals we wederom in Vlaanderen 
zeggen): de buurvrouw die eens 
twee uurtjes bij de dames bleef om 
mij wat ademruimte te geven, een 
andere buurvrouw die zelf gemaakte 
sokjes bracht, nog een andere zelf 
gemaakte popjes, de mooie kaar-
ten, de lieve wensen, de cadeautjes, 
het telkens vragen hoe het ons ver-
gaat. Heiliglanden de Kamp was een 
warme plek deze zomer. In meer dan 
één opzicht.

met de Gemeente is nog 
gaande.” Wat wellicht nog 
wat minder bekend is, is 
dat er ook een aparte zaal 
in het paviljoen is die voor 
bijv. vergaderingen,  diner-
tjes  (tot 34 personen) of 
borrels (tot zo’n 100 perso-
nen).

what else ?
Op de vraag of hij nog 
meer droomt over wat in 
onze wijk mogelijk is, ant-
woordt hij bevestigend. En noemt 
De Egelantier. Dennis wekt niet de 
indruk dat hij hier zelf plannen voor 
smeedt, maar wat hij voor zich ziet 
is een mooie verbinding met de om-
liggende musea. Voorlopig heeft hij 

z’n aandacht zelf nog bij DeDAKKAS 
- en op maandag bij zijn gezin. “Op 
maandagen zijn we dicht en dan ben 
ik er ook echt helemaal voor thuis. 
Ik heb het afgelopen jaar zulke lange 
dagen gemaakt, ben zoveel weg ge-

weest. Daarom ben ik ook stan-
daard iedere ochtend bij het 
ontbijt, met m’n vriendin en de 
nog kleine kinderen.
Ook al kwam ik soms pas ’s 
nachts om 2 uur thuis – zoals 
in de weken  voor en rond de 
opening, ontbijten doen we 
samen.” 

Hij kan zeer tevreden terug-
kijken. Z’n harde werken is 
beloond en op wat kinderziek-
tes in het voorjaar na, heeft 
hij voor velen een fijne plek 

gecreëerd met zowel mooi uitzicht 
als gezonde en lekkere consumpties. 
Dat niet alleen in Haarlem maar ook 
elders in Nederland terecht veel 
aandacht en publiciteit heeft gehad.
www.dedakkas.nl
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frans hals 
museum . . . 

frans hals en de modernen

Van Gogh was al een tijdje koorts-
achtig op zoek naar een nieuwe 
manier van schilderen. In de 
´ruwe´ werkwijze van Frans Hals 
vond hij zijn grote voorbeeld. Ook 
konden intense kleuren de ziel van 
een persoon vangen op het doek. 
Zo schilderde Van Gogh een portret 
van de postbode Roulin in knal-
blauwe kleuren. Een portret van 
baby Marcelle werd in harde geel/ 
groene kleuren gevat. Beide por-
tretten lijken wel uit hun lijsten te 
barsten in de stemmige zalen van 
het museum.
In de tweede helft van de 19de 
eeuw was Van Gogh niet de enige 
die zocht naar verandering in de 
schilderkunst. Veel Franse schil-
ders wilden zich bevrijden van de 

strakke regels van de Academie.
Ze vonden hun voorbeeld in de los-
se en vrije schilderwijze van Frans 
Hals.

Zo´n vijhonderd buitenlandse schil-
ders trokken volgens het gasten-
boek naar het Haarlemse stadhuis. 
Daar was het Gemeente Museum in 
twee overvolle zalen gevestigd.
De herontdekking van de 17de-eeu-
we werken van Frans Hals leidde 
tot een ware rage. Hij werd bewon-
derd, gekopieerd en gezien als een 
grote inspiratiebron.
  
De tentoonstelling Frans Hals 
en de Modernen is te zien
tot en met 24 februari 2019.
www.franshalsmuseum.nl

Als bewoners van de 
Heiliglanden/De Kamp 
zullen we niet snel toe-
staan dat iemand van 
buiten de wijk iets lelijks 
zegt over onze wijk. We 
hebben het voorrecht 
te wonen in een van de 
meest aantrekkelijke de-
len van Haarlem en wil-
len dat weten ook. We 
zijn trots als toeristen 
bewonderend rondlopen 
en foto’s maken.

sonja overbeke
tekst

jan wolthuis
tekst
maarten breuker
foto’s

wijkschouw . . . kijk op de wijk

Dat betekent echter niet 
dat we in een perfecte wijk 
wonen. We hebben onze 
kleine of grotere ergernis-
sen en wensen. Of dat nu 
gaat om slechte bestrating, 
verkeershinder, gepar-
keerde auto’s, behoefte 
aan meer groen of ander 
tekortkomingen. 
We kunnen problemen in-
dividueel aankaarten bij de 

“Laten we het over Frans Hals hebben”, schreef Vincent 
van Gogh in een brief aan een vriend en collega-schilder. 
Enthousiast bescheef hij de portretten die hij had ge-
zien. Die van schutters en regenten, maar vooral die van 
gewone mensen als burgers, drinkers, zigeuners, zuige-
lingen en kwajongens.

gemeente. Daarvoor moet 
je de weg langs de verschil-
lende instanties kennen en 
vooral ook over een lange 
adem beschikken.
Zeker wanneer het om pro-
blemen gaat als verkeer 
en parkeren, is een groter 
draagvlak vereist. Naar 
aanleiding van door bewo-
ners gemelde problemen 
wil de wijkraad een ge-

structureerde inventarisa-
tie maken van alles wat kan 
bijdragen aan de leefbaar-
heid van onze buurt. 

Om alle imperfecties in 
kaart te brengen, stelt de 
wijkraad voor een schouw 
te houden, een beschrijving 
te maken van alles wat ver-
betering behoeft in de wijk. 
We kijken naar eerder de 
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Onder het pseudoniem Harmen Mal-
derik bracht Herman zijn vijfde ro-
man uit, zijn meest autobiografische. 
‘Wens dat de weg lang mag zijn’ is 
de titel, een zin uit een gedicht van 
Kavafis. Een boek over volwassen 
worden, over kiezen en gekozen 
worden.

Twee zomers had Herman nabij 
Athene als zeilinstructeur doorge-
bracht. Een dag na zijn afstuderen 
belde zijn Nijmeegse vriend Auke 
hem op. Of hij een catamaran vanuit 
Monnickendam naar Athene wilde 

willem brand
tekst

varen. Een mooier bericht had hij 
niet kunnen krijgen. Het avontuur 
lonkte. Werken kwam later wel.

Met twee Amerikaanse oud-Korea-
gangers en een Nederlander, die 
alle drie in Griekenland woonden, 
maakte hij de overtocht. De helft van 
de roman speelt zich in Griekenland 
af ten tijde van het kolonels-bewind. 
Door de komst van de hem achterna 
gereisde Aline wordt het een liefdes-
geschiedenis.
Boeiende karakters, die Amerikanen, 
en ook de journalist Appie Krant 
(die in werkelijkheid Ab Courant 
heette!). Herman: ‘Vaak kwam hij bij 
ons in de haven een wijntje drinken. 
Hij was een fel tegenstander van het 
regime.’ Op een dag verdwijnt Aline 
zonder afscheid te nemen. Wat is er 
met haar gebeurd?

Odysseus verzint de list van het 
Paard van Troje. Herman verzint 
steeds weer een literaire list.

Uit het fotoboek van Herman

boeken . . . herman’s zoektocht 
naar ithaka

Niet tien jaar zoals de mythische 
held Odysseus maar drie maan-
den zwierf wijkbewoner Herman 
van Mourik vlak na zijn afstude-
ren over de zeeën naar Grieken-
land. Onderweg werd hij verliefd 
op een Française.

Zijn schrijflust stoelt op zijn eigen 
ervaringen, zoals natuurlijk elke 
schrijver doet. Opvallend is dat zijn 
uitgangspunt vooral de krachtme-
ting tussen mens en natuur is, de 
mens die zijn fysieke en mentale 
grenzen al fietsend, schaatsend en 
zeilend opzoekt, de elementen trot-
serend. Pas na zijn vijftigste kreeg 
hij de smaak te pakken. Zijn boeken 
worden uitgegeven door uitgeverij 
Aspekt.

Hermans vijfde is een reisroman die 
lekker wegleest, al zeg ik het zelf.
Te koop in de Haarlemse boekhandel 
voor € 18,50.
 

genoemde zaken maar ook 
naar fietsparkeren, verzak-
kingen, veiligheid, onder-
houd groen, afval. etc.

enquête
Het boven water krijgen 
van dit alles kan door een 
enquête onder bewoners, 
aangevuld met een daad-
werkelijke inspectie van de 

wijk. Het plan is, om alle 
bevindingen samen te vat-
ten in een rapport.

Vervolgens zullen in sa-
menspraak met belangheb-
benden algemene of meer 
specifieke verbeterings-
voorstellen worden gefor-
muleerd. Uiteindelijk zal 
dit alles bij de gemeente 
worden aangekaart en ho-

pelijk leiden tot concrete 
acties.
De wijkraad kan dit alles 
natuurlijk niet alleen en 
iemand er voor inhuren is 
ook geen optie, dus we zul-
len dit tot een gezamenlijke 
inspanning moeten maken.
Mocht je willen meewerken 
in welke vorm dan ook, dan 
vragen we je te melden bij 
de wijkraad.

Dit kan door een e-mail. 
Als je nu al iets wil melden, 
of vragen of opmerkingen 
hebt, dan kan dat ook op 
dit adres. Ook als je op de 
hoogte gehouden wilt wor-
den van de voortgang, kan 
je dit in een e-mail aange-
ven. 

hdkwijkraad@gmail.com
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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

kunstlijn . . .                                           rob van bruggen 
in klein heiligpand

foto’s

Een plek kan bij een stervende boom met aan de stam 
honderden paddenstoelen zijn of tussen de waterlelies 
in de Oosterplas. Daar moet een moment van aardse 

schoonheid worden gevan-
gen. Nooit met een man 
maar altijd met een vrouw 
en wel een in de bloei van 
haar leven. 

Tijdens de Kunstlijn 
van 2017 waren zijn 
kunstfoto’s te zien in de 
Hoofdwacht, dit jaar op 
de begane grond van 
het Klein Heiligpand. In 
2018 maakte hij slechts 
vier foto’s, deels omdat 
de natuur niet mee wilde 
werken. Voor de hier 
afgebeelde foto met de 
waternimf waren de om-
standigheden niet ideaal. 
Het waaide teveel, pas als 
het water rimpelloos is zie 
je reflectie.
 
Rob: ‘We waren inclusief 
mijzelf met zijn vieren. 

Het model heeft een uur in het water gestaan. Niet op 
de bodem, dat was te diep. Zij stond op een wasmand 
zodat ze boven de waterlelies uitkomt! Iemand staat 
aan de zijkant met een flitsapparaat op zijn schouder. 
Haar broertje hield de lijsten voor haar vast.’ 

En dan is het wachten op het perfecte moment. Als de 
goudgele zonnestralen op haar gezicht vallen, laat Rob 
met een draadloze zender de flits overgaan en drukt af. 
‘In 2017 was ik al van plan om daar die foto te nemen. 
Maar toen waren ineens alle bladeren aangevreten.
Het leek wel of ze met een perforator waren bewerkt.’ 

Aardse
schoonheid

vergt geduld

willem brand
tekst & foto

Aan de foto’s van Rob van Bruggen gaat veel 
struinen door de duinen vooraf. Rob wijkt vaak 
van de gebaande paden af op zoek naar een 
stukje paradijselijke natuurschoon. Het vergt veel 
voorbereiding en geduld om zulke paradijselijke 
plaatjes te maken. 
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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. 

Van 21 oktober 2018 t/m 15 januari 2019

Is in het ABC Architectuurcentrum Haar-
lem de tentoonstelling ‘Veni Vidi Vinci’ 
te zien. Da Vinci (1452-1519) was naast 
architect, wetenschapper, schrijver, schil-
der, tekenaar, kaartenmaker en componist 
ook uitvinder.

In het ABC Architectuurcentrum laten Frank 
Havermans, Thé Tjong-Khing, Léon van Kuijk, 
Rogier Polman, Jan Willem Post, Paul van der 
Steen en Joost Swarte schetsontwerpen en 
kunstwerken zien die deels zijn geïnspireerd 
op Da Vinci’s rol als uitvinder en deels op zijn 
bekendheid als denkschetser. Aanleiding voor 
deze expositie is de Leonardo da Vinci tentoon-
stelling in Teylers Museum die in dezelfde peri-
ode plaatsvindt.

Groot Heiligland 47
2011 EP  Haarlem
www.architectuurhaarlem.nl

abc architectuurcentrum 
haarlem

Van 1 november 2018 tot 7 januari 2019

Zes gevestigde kunstenaars hebben hun 
kennis en inspiratie overgedragen in spe-
ciale lessen op Haarlemse basisscholen. 
Net als in de Gouden Eeuw, met zijn mees-
ters en gezellen.

Dus goed kijken naar de leraar en dan zelf 
kunst met een grote K maken! Het resultaat 
van dit kunsteducatieproject kan je bewonde-
ren in de expo Haarlemse meesters in wording 
in het museum. Twee maanden lang laten we 
een selectie zien van het werk van zowel de 
meesters als hun gezellen.

Groot Heiligland 47
2011 EP  Haarlem 
www.museumhaarlem.nl

museum haarlem
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