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Tattoo HeavenHet jaar keurig in 
een notendop

Op bezoek bij 
Esmoreit

Boeren & Buren 
in bedrijf . . .

12
jaarvergadering . . . 

9
kijk op de wijk . . .

6
de buurderij . . . 

4

In dit corona uur zing ik

met wankelende zekerheid

“we zullen dóórgaan”

maar die mateloze tijd

van reizen lijkt voorbij

van alles wat te is…

ben ik dan niet doorgeschoten

word ik soms niet teruggefloten

door moedertje Natuur

terwijl zij buiten groen uitslaat

loop ik binnen tegen een muur

en hoe we zullen doorgaan

weet ook Mark Rutte niet

de landelijke luisterlijn
In verband met het coronavirus zijn er extra vrij-
willigers ingezet om een praatje te maken. De 
Luisterlijn is anoniem te bereiken via 0900 0767.

haarlemse boodschappen dienst
Kunt u hulp gebruiken bij de boodschappen? Hier 
kunt u uw boodschappenlijstje doorgeven en een 
vrijwilliger van basketbalvereniging Triple Threat 
komt de bestelling dan bij u bezorgen. U kunt 
hiervoor bellen naar 023-5436046 of mailen 
naar: boodschappen@triplethreat.nl  

tandem
Bent u mantelzorger, dan kunt u contact opnemen 
met Tandem. Bel 023 891 0610 of mail naar 
info@tandemmantelzorg.nl

buuv
U kunt bij BUUV terecht als u hulp wilt vragen of 
gewoon iemand zoekt om bijvoorbeeld even mee 
te bellen. BUUV is telefonisch bereikbaar op 023 
551 7845 en via mail: info@haarlem.buuv.nu.
Wil je helpen? Schrijf je dan in bij BUUV en kies 
zelf wat jij zou kunnen aanbieden op www.haar-
lem.buuv.nu

wat kun je in je eigen buurt doen?
Woont er een ouder persoon of een zieke in jouw 
straat of buurt? Dan is de kans groot dat hij/zij 
zich eenzaam voelt, of behoefte heeft aan een 
praatje of moeite heeft met boodschappen doen. 
Wil je helpen? Bel dan aan en vraag of je wat voor 
je buurman of buurvrouw kunt betekenen.
Houd dan wel minimaal 1,5 meter afstand!

facebook
Er is een Facebookgroep bewoners HDK te be-
reiken via deze link op de website van de wijkraad 
www.wijkraadheiliglandendekamp.nl/contact/. 
Er is ook een Facebook-pagina genaamd Wijkraad 
Heiliglanden De Kamp. www.facebook.com/wijk-
raadHDK/ 

In deze tijden van corona zijn er een 
aantal mogelijkheden voor hulp:
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wie, wat, waar.

Willem Brand

Robert Jaspers Focks

(        )
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beste buurtgenoten

selma alphenaar
kampheilige@gmail.com

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 Zo worden wij welkom geheten op ons eigen 
treinstation met onze wijk als inspiratiebron: 
een afbeelding van een steeg, juichend op de 
fiets, waar al 45 jaar geleden auto’s en 
motoren vriendelijk werden uitgezwaaid – 
haar tijd toen al ver vooruit. 

Nee, we zetten de tijd niet meer achteruit, 
want we houden van ons paradijs op aard 
waar geen slang ons meer zal verleiden om 
nog ooit in zijn giftige appel te bijten, geen 
kind CO2 en fijnstof hoeft te inhaleren, 
bewoners gewoon betalen voor parkeren in 
haven en garage en niemand te lui is om te 
lopen naar zijn huis in onze frisse stadsoase 

waarin geen plaats is voor asocialen.

Harmen Malderik

haarlem fietst . . .

Deze stichting bekommert zich om buurtgeno-
ten die weinig sociale contacten hebben of in 

omstandigheden verkeren waardoor naar buiten gaan 
lastig is. Een initiatief vanuit de stichting is bijvoorbeeld 
het boodschappen doen voor buren die door de maatre-
gelen vanwege het coronavirus niet de deur uit kunnen. 
Anderen gaan op een creatieve manier met de beperkin-
gen om. Zo is het mogelijk om maaltijden af te halen bij 
restaurants, zijn er sportscholen zoals Opia Yoga in het 
Klein Heiligland die nu online lessen geven en ontstaan 
er belcirkels met buren uit de straat om elkaar in ieder 
geval even te kunnen bellen voor een praatje. Ook het 
opzetten van een buurtapp kan naast de bestaande be-
wonersgroepen op Facebook een aanvulling zijn in geval 
van nood of inbraak. 
Graag horen we wat u heeft bedacht om het leven op dit 
moment wat aangenamer te maken. Heeft u ervaring 
met het plaatsen van een oproep via BUUV? We horen 
het graag.

leefbare autoluwe stadsstraat?
Voortkomend uit de Wijkschouw, een project waar de 
wijkraad en bewoners mee bezig zijn, is er onlangs een 
bijeenkomst geweest over een onderwerp dat al twintig 
jaar speelt: het autoluw maken van de Heiliglanden. 
Omdat ook de wijkraad Vijfhoek/Raaks/Doelen zich be-
zighoudt met de logistieke route in die wijk is het juist 
nu een goed moment om dit onderwerp nieuw leven in 
te blazen. De wijkraad gelooft in het bundelen van de 
krachten, het samen optrekken van de wijkraden om 
meer te bereiken.
De eerste bijeenkomst van de Werkgroep ‘Heiliglanden 

Het zijn roerige tijden waarin we een pas 
op de plaats moeten maken. Tegelijkertijd 
zien we dat er spontaan sociale initia-
tieven ontstaan, zoals het inspirerende 
Stichting Bureninitiatief.

autoluw’ hebben we inmiddels achter de rug. Voelt u 
zich betrokken bij dit onderwerp en wilt u de gelegen-
heid aangrijpen om samen met de andere centrumwijk-
raden tot een concreet resultaat te komen? Dan bent u 
van harte uitgenodigd! Uiteraard brengen we u graag 
met elkaar in contact via onze contactgegevens op de 
website www.wijkraadheiliglandendekamp.nl.
Delen van de binnenstad zijn onlangs autoluw gemaakt. 
Gevolg is wel dat de omliggende straten zwaarder wor-
den belast. Daarom is het juist nu een goed idee om het 
autoluw maken van de Heiliglanden weer opnieuw op de 
agenda van de gemeente te krijgen.

opzoomeren + straatbarbecue
Het lijkt de wijkraad een heel goed idee om het Opzoo-
meren, dat dit jaar tot nader order zal worden uitge-
steld, eenmalig te combineren met een straatbarbecue 
in het Klein Heiligland. Daar moet een vergunning voor 
worden aangevraagd, maar met een beetje fantasie, een 
groene loper en betrokken bewoners die meedenken, 
moet dat zeker lukken. 
Wie heeft er belangstelling om aan dit verbindende eve-
nement mee te werken, zodat we van de nood een deugd 
kunnen maken? 
 

Begin van dit jaar vond de jaarvergadering in het Frans 
Hals museum plaats. We waren blij met de animo vanuit 
de wijk! In deze Kampheilige leest u hier meer over. 

Saamhorigheid herleeft in deze tijden. Beste men-
sen, laten we er met elkaar het beste van maken.
Houd moed en blijf gezond!

http://www.wijkraadheiliglandendekamp.nl
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Sinds november is er een nieuw 
initiatief in de Kamp:
de Buurderij is er neergestreken. 
We spraken met Erik Boele-De 
Zeeuw, buurderij-verantwoorde-
lijke.

de buurderij

‘Samen met de man achter Appel 
van Opa, stond ik met mijn oes-
terzwammen op een markt in de 
Kweektuin. Het was een rustige dag, 
en we gingen in gesprek met elkaar. 
Al snel kwamen we op de vraag hoe 
we ervoor konden zorgen dat we 
meer klanten konden bereiken met 
onze mooie producten. We besloten 
even rond te kijken naar bestaande 
initiatieven in de korte keten, wat 
betekent dat pro-
ducten rechtstreeks 
van de boer naar de 
consument gaan, en 
kwamen terecht bij 
de Boeren & Buren 
als platform.

We ontdekten dat 
dit in Amsterdam 
al bestond, op de 
Ceuvel, en gingen 
daar een kijkje nemen. Er wachtte 
ons een enthousiaste ontvangst. Het 
was mooi weer, iedereen zat er ge-
zellig te praten en de producenten 
verkochten zelf hun producten aan 
de consument. We gingen in gesprek 
en ontdekten dat de consumenten 
genoten van de ontmoeting, de ge-
zelligheid, het feit dat de plek goed 
bereikbaar was met het OV maar dat 
je er ook kon parkeren.

bij de dakkas
In  Haarlem kwamen we daarom 
snel op het idee een Buurderij te be-
ginnen bij DeDAKKAS omdat het de-
zelfde voordelen biedt: ontmoeting, 
bereikbaarheid, parkeermogelijkhe-
den. We gingen met Dennis praten 
die vond dat het initiatief heel goed 
bij DeDAKKAS pastte, en onmiddel-
lijk besloot ons te faciliteren.’
In Haarlem centrum zijn we natuur-
lijk omgeven door supermarkten 
en bezorgdiensten. Waarom zou je 
dan voedsel kopen via de Buurderij? 
Erik: ‘Het leuke aan de Buurderij is 
dat het vrijblijvend is. Je hoeft geen 
abonnement te nemen, wekelijks een 

box af te nemen, … Je hoeft je ook 
niet te verplaatsen naar een boer-
derijwinkel: wij komen immers naar 
de stad toe. Je zit er niet aan vast, 
je kan zelf kiezen wat je wanneer 
bestelt en in welke hoeveelheden 
en dat hoeft niet elke week te zijn. 
Op dinsdag van 17 tot 19u kan je je 
bestelling die je online hebt besteld, 
ophalen op de afhaallocatie in Haar-
lem waar de producenten en boeren 

zelf aanwezig zijn. 
Er is ruimte voor 
ontmoeting, maar 
je kan ook gewoon 
ophalen en weer 
vertrekken. In ons 
assortiment zit in-
tussen al groenten, 
fruit, vlees, brood, 
pindakaas, mayo-
naise, de produc-
ten van Appel van 

Opa en van de Oesterzwammerij. 
Maar ook melk eieren, jam, cider en 
nog meer lekkers.

In de toekomst willen we nog uit-
breiden met milieuvriendelijke 
schoonmaakmiddelen, snacks, koek 
en taart. Eventueel ook bier. Maar 
suggesties zijn ook welkom!’
Het initiatief landt goed in Haarlem. 
Erik: ‘We merken dat mensen het 
fijn vinden een gesprek aan te gaan 
met de boeren en producenten. Het 
is altijd gezellig, heel anders dan 
met een zelfscan bij de kassa je spul-
len te kopen. Mensen geven aan blij 
te zijn op deze manier verantwoorde 
voeding te kopen en de boeren en 
producenten te ondersteunen.
En de boeren en producenten vinden 
het fijn op deze manier rechtstreeks 
aan de buren te kunnen leveren. 

We kijken nu al uit naar de zomer, 
wanneer we elkaar weer  kunnen 
ontmoeten op DeDAKKAS, gezellig 
op het terras. We plannen ook een 
keer een grotere markt te organise-
ren met proeverijen.’

Wil jij ook kopen bij de Boeren 
& Buren? Volg dan dit stappen-
plan:
1. Meld je aan als buur op 
www.boerenenburen.nl
2. Zoek op Haarlem. klik op 
het gele huisje en dan op 
“Deze Buurderij bekijken”
3. Eerste keer hier? Maak een 
account aan en ‘volg Buurderij 
Haarlem’
4. Vul je winkelmandje met 
lekkere en duurzame produc-
ten van de boeren en produ-
centen. Het lijkt alsof je in één 
winkel winkelt, maar eigenlijk 
winkel je in allerlei winkeltjes 
op één plek. 
3. Login en reken je winkel-
mandje af. 
4. Je ontvangt een bevestiging 
van je bestelling wanneer en 
waar je je bestelling ophaalt! 
(I.v.m. Corona zijn we tijdelijk 
verhuisd naar de Pelgrimkerk!)

Zo ondersteun je lokale land-
bouw. De boeren zijn zelf ver-
antwoordelijk voor de kwaliteit 
en levering van hun producten 
en ontvangen na levering via 
het platform een eerlijke ver-
goeding (80%).

Na de wijkschouw die op 
31 oktober 2019 plaats-
vond, is de gemeente 
onmiddellijk aan de slag 
gegaan om een aantal 
verbeterpunten op te 
lossen.

Een aantal punten van ver-
beteringen aan bestrating 
zijn inmiddels afgewerkt.
Er staan meldingen over 
fietsparkeren en afvalbak-
ken "in de wacht" omdat er 
dit jaar stadsbrede plannen 
voor gemaakt worden. Zo-
dra die duidelijk zijn gaan 
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de voortgang

peter verbrugge
tekst en foto’s

De jeugd heeft de toe-
komst, dat weten ze 
goed in het ABC Archi-
tectuurcentrum. Daarom 
organiseerden ze een 
tekenwedstrijd voor 
kinderen tot 12 jaar, die 
bij de expositie Vitaal 
Wonen hoorde.
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.in de dop

we er weer aandacht voor 
vragen. 
Op het moment van schrij-
ven zijn we in contact  met 
de gemeente over het 
bestrijden van meeuwen-
overlast op gebouwen in 
eigendom van de gemeente, 
zoals Groot Heiligland 47, 
de Egelantier en het Frans 
Halsmuseum.
Verder is er overleg gestart 
met de afdeling Beheer en 
Beleid Openbare Ruimte 
over een aantal verkeers-
zaken.

De gemeente benadrukt 
bij dit alles dat wanneer er 
situaties zijn die om een 
snelle oplossing vragen 
het meldsysteem van de 
gemeente de beste weg is 
om snel iets voor elkaar te 
krijgen. Daar is de wijkraad 
het mee eens, maar we vol-
gen wel kritisch de werking 
van het meldsysteem. Voor-
al de koppeling gemeente-
Spaanelanden verloopt niet 
altijd probleemloos.

Houd onze website in de 
gaten voor de verdere 
voortgang.

Of de kinderen een bijzon-
der plekje konden tekenen 
in het huis van opa en oma! 

De prijsuitreiking mocht 
Willem Brand, redacteur 
van de Haarlemse Hofjes-
krant, doen. Het aantal 
inzendingen viel een beetje 
tegen. Maar per slot van 
rekening gaat het niet om 
kwantiteit maar om kwa-
liteit. En ja, die was er in 
overvloed. 
Roos Tonnon (6) tekende 
zichzelf op een bureaustoel 
met wieltjes. Haar op-
pasopa leefde zich in zijn 
kleindochter in en maakte 
van de twee bureaustoelen 
op wieltjes een TGV! Op 
de tekening is Roos de ma-
chinist. Resa Maria Steen 
(8) tekende het uitzicht 
vanuit oma’s fijnste plekje, v.l.n.r. Nora, Ylske, Roos en Resa Maria

willem brand
tekst & foto

haar atelier. Zij ziet hoe 
een springruiter (zijzelf?) 
op een zwarte ruin een 
parcours met hindernissen 
aflegt.

De show werd gestolen 
door de zussen Ylske (10) 
en Nora (8) Pieters. Zij 
maakten een strip getiteld 
‘Het wonderbalkon’. Hoe 
kleurrijk zien ze er zelf uit. 
Op de trui van Ylske zien 
we een huis! Goed gezien, 
het appartement van oma 
en opa bevindt zich in 
Zwitserland. En ja, er is 
sprake van perspectief en 
links zien we het winter- en 
rechts het zomeruitzicht. 
Twee architecten of stripte-
kenaren in de dop! Willem 
heeft ze meteen een con-
tract voor de Hofjeskrant 
aangeboden.

Nieuwe bomen op de vesten.

Nieuwe doorgang bij Groot Heiligland 25-27

Opgeheven parkeerplaats voor beter uitzicht 
(maar geen parkeerplaats voor motoren!)
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Esmoreit is een geboren Haarlemse, 
maar woonde heel lang in Zeist. Ze 
is, zoals ze zelf zegt, toevallig weer 
in Haarlem terecht gekomen. Door 
haar beperkte gezichtsvermogen wil-
de ze, toen haar zoon overleed (haar 
man was al eerder overleden), niet 
meer in de bossen wonen en wel in 
de stad. Dichter bij haar dochter, die 
inmiddels Haarlem-Noord woont. 

Nu is het een stuk makkelijker af en 
toe bij elkaar langs te gaan. 
Zij kende de Kamp en de Heilig-
landen niet, maar ze voelt zich er 
enorm thuis. Ze kende trouwens ook 
geen mensen in Haarlem. Toen ze in 
de wijk kwam wonen heeft ze zich 
één jaar gegeven om “te socialise-
ren”.  

Van iemand kreeg ze de hint om 
naar de nieuwjaarsbijeenkomst van 
de wijkraad te gaan. En dat werkte 
al meteen. Ze sprak buren en ze 
kreeg de tip om via Buuv een maatje 
te zoeken. Haar doel was om veel te 
fietsen, om zo de omgeving te leren 
kennen, en om restaurants uit te 
proberen. Dat is uitstekend gelukt! 
Het eerste jaar is ze regelmatig uit 
eten geweest en heeft ze ongeveer 
2500 kilometer gefietst. De weg 
naar Langevelderslag kent ze goed. 
Inmiddels heeft ze daarbij wel een 
steuntje in de rug. Met haar e-bike 
(en met helm) maakt ze tochten van 
30 tot 50 kilometer.

de slettenbak
Ze had nog een ander vervoermid-
del, namelijk een oud autootje, ook 
wel de slettenbak genoemd. De auto 

liet zich gewillig bedienen door menige buur. Maar inmiddels staat de 
auto bij haar dochter in Noord, omdat het gebruik erg is afgenomen.
De buren hebben andere oplossingen gevonden en zij rijdt zelf helemaal 
niet meer, vanwege haar gezichtsvermogen van maar 16%. Ze is erg te-
vreden over de wijk (“briljant”). Het is in het centrum, er zijn veel winkels 
en het openbaar vervoer is voor de deur.
Ze loopt zo de stad in, bijvoorbeeld naar een concert in de Philarmonie. 
Vroeger speelde ze altviool in een amateurorkest en ze is nog steeds een 
echte muziekliefhebber. 

Ook  loopt ze naar De Waag om te eten voor een gunstige prijs, of soms 
naar Bar Boef, het spelletjescafé. Maar een vrouw alleen gaat natuurlijk 
niet vaak op café. 
De mooiste twee plekken in de wijk vindt ze vlakbij, namelijk direct voor 

haar deur, het uitzicht op het Spaar-
ne, en direct achter het huis, in 
de binnentuin. Helaas is er ook De 
Dakkas en parkeergarage De Kamp. 
Niets moois aan. Gelukkig heeft ze 
er geen last van. Het viel haar op 
dat de gemeente in de De Haas-
straat en in de Essenstraat perkjes 
heeft aangelegd om de omgeving 

wat op te knappen. En de straten worden de laatste tijd meer schoon-
gemaakt. Ze hoopt maar die extra inzet niet ten koste gaat van plekken 
elders in de buurt.
Esmoreit is trouwens erg actief in het onderhouden van de binnentuin en 
ze zet zich ook in voor het Opzoomeren (maar omdat het dit voorjaar niet 
doorgaat, nu even niet).

leuk, lief en leefbaar houden met elkaar
Esmoreit is erg te spreken over de mensen om haar heen. De buren let-
ten op elkaar en koken soms voor elkaar. Het delen van eten gebeurt vaak 
in de gezamenlijke tuin, waar ze graag en vaak komt. Er woont een buur 
aan de binnentuin die meerdere nationaliteiten kent en daardoor is het 
menu gevarieerd. Haar eigen tuin is klein, met een mooie veranda, maar 
voor wat meer zon en reuring is die gemeenschappelijke tuin een uit-
komst. Er spelen veel kinderen en het is er gezellig. 
Als ik tenslotte vraag of ze na al die vragen toch nog iets niet heeft kun-
nen zeggen, is ze stellig: “Laten we het in de wijk leuk, lief en leefbaar 
houden met elkaar”. Dat is een mooie afsluiting.

Ik had een leuk gesprek!
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esmoreit

’Mag ik
met u

de wijk
doornemen?’

robert jaspers focks
tekst & foto
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Ik vind het elke ochtend weer hal-
lucinant eerlijk gezegd. Soms denk ik 
nog steeds dat ik wakker ga worden 
en dat het allemaal een droom zal 
blijken. 
Of dat minister president Rutte een 
persconferentie zal geven op 1 april 
en zal zeggen: “grapje. We hadden 
jullie goed liggen hé. Hahaha.”
Maar het is geen droom en ook geen 
grap.

Het effect op mijn dagelijks leven 
is vrij groot. Er moet thuisonderwijs 
gegeven worden en de hele dag ge-
zorgd voor de kinderen, zonder de 
gastouder die er voorheen drie da-
gen per week was en de babysit die 
we voor allerlei uitjes lieten aanruk-
ken.

Pieter werkt overdag van thuis uit. 
Ik was sinds september ZZP-er en 
ben veel van mijn opdrachten kwijt. 
Maar het werk dat ik nog heb, doe ik 
‘s ochtends vroeg als iedereen nog 
slaapt en ‘s avonds als de kinderen 
weer in bed liggen. Daar word ik moe 
van, maar er is even geen andere 
oplossing.
De rekken in de supermarkt zijn leeg. 
Iemand vertelde me dat ze geen 
medicatie had voor haar zoon met 
astma omdat ook dat gehamsterd is. 
Toiletpapier is plots een item, en ik 
vraag me al dagen af hoe ik dat zon-
der gêne en met goed fatsoen kan 
kopen als we het binnenkort nodig 
hebben.

Enkele weken geleden leek het nog 
normaal om naar de film te gaan, 
naar een toneelvoorstelling, met de 
bus naar Amsterdam, en bij Native 
een cappuccino drinken tussen aller-
lei mensen. Nu lijkt het al vreemd dat 
dat ooit allemaal zomaar mocht en 
dat we dat gewoon deden zonder na 
te denken over bacteriën, virussen, 
besmettingen, risico’s. 
Veel dingen verbazen me. Het ham-
steren. Het feit dat mensen zich zo 
vliegensvlug lijken aan te passen aan 
de situatie. Het gegeven dat dit heel 
snel voelt als het nieuwe normaal. 
De verbondenheid die je met elkaar 
voelt, in hetzelfde schuitje varend. 
Na de eerste schok was ik zelf in ac-
tie gekomen. Ik had een dagschema 
gemaakt voor het gezin, wat knopen 
doorgehakt, initiatieven genomen… 
Leuk was het allemaal niet, maar het 
wende vrij snel.
Tot die avond waarop ik doodmoe het 
Belgische journaal lag te kijken. De 
grenzen waren gesloten. Er waren 
allerlei triomfantelijke filmpjes van 
grenscontroles. De Hollanders wer-
den terug naar Holland gestuurd, ze 
hadden hier niets te zoeken!
Een Nederlander vertelde dat hij 
zijn zus een bezoek wou brengen. 
Rechtsomkeerd en een boete.
Een andere Nederlander wilde zijn 
grootouders van boodschappen voor-
zien. Rechtsomkeerd en een boete.
De minister verklaarde nog triom-
fantelijk dat er genoeg politiemacht 
was om dit te handhaven, nu er geen 
grote events en voetbalmatchen 
meer zijn.
En ik slikte.Ik heb vrienden in Vlaan-
deren. Ouders. Familie. Een groot-
moeder van 87. Collega’s. 

Eindelijk weet ik moeiteloos de weg 
door de Haarlemse straatjes, maar in 
Leuven kan ik langs mijn herinnerin-
gen wandelen.
Ik snak ernaar in het bos van Oud-
Heverlee waar ik vroeger bijna da-

gelijks fietste, te wandelen zonder 
een kaart te gebruiken of paaltjes te 
volgen, omdat ik simpelweg de weg 
ken. Omdat ik elke boom herken. 
Omdat ik weet waar de kans het 
grootst is dat er reeën voorbij lopen, 
met een lichtheid en elegantie alsof 
ze vliegen.

De grens is gesloten. En ik kan me de 
hoon van een politieman voorstellen 
als ik de grens zou willen oversteken 
om de reeën in het bos van oud-
Heverlee te zien. Of mijn vader een 
cadeautje te brengen voor Vaderdag. 
Of voor het raam te gaan zwaaien bij 
mijn grootmoeder die veilig thuis is. 

Gelukkig zijn er geen grenzen in de 
digitale wereld. Elke middag om 12u 
neem ik deel aan een vrouwencirkel, 
via Zoom. Een tiental vrouwen ver-
telt even hoe het gaat. We luisteren 
naar elkaar en steunen elkaar.

Onze cirkel is niet rond, maar wel 
groot, en hij strekt zich uit van een 
kasteel in Belgisch Limburg, tot een 
flatje in Brussel, over een werkka-
mertje in Mechelen, tot bij mij op de 
bank in Haarlem.
Mijn ouders zien hun kleinkinderen 
groeien via WhatsApp videobellen en 
mijn kinderen noemen mijn telefoon 
intussen oma en opa.
 
En intussen stellen we verwach-
tingen bij. Bergen we steeds meer 
plannen op. Vragen we ons af hoe de 
wereld er uit zal zien binnen een jaar 
en in wat voor wereld onze kinderen 
zullen opgroeien.
En proberen we ongezien een pak 
toiletpapier te kopen.   

Op een mooie voor-
jaarsdag, half maart, 
bel ik niet aan op de 
Turfmarkt. Nee, van-
wege Corona bel ik  óp 
en spreek met Esmoreit 
Douwes Dekker.
Zij woont inmiddels zo’n 
5 jaar in de wijk.
Zij woont alleen en is 
“boven de 70”. In sneltempo rolden er maatre-

gelen over ons heen. Het ging 
allemaal zo vliegensvlug dat ik 
nog steeds elke ochtend wakker 
word en dat het besef echt weer 
even moet insijpelen. Huh, wat, 
een ziekte die onze hele wereld 
lam legt? 
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Clemens Koopmans ziet indrin-
gende ogen die toch ook een beetje 
verdriet uitstralen.

Aart van der Kuijl kiest natuurlijk 
voor het van het Rijksmuseum ge-
leende werk ‘De aanbidding van de 
koningen’. Over de maker schreef 
hij het boek ‘Geertgen tot Sint Jans 
– Het mirakel van Haarlem’. Aardig 
detail. Aart: ‘Uit onderzoek is ge-
bleken dat de schilder koning Ca-
sper eerst op een paard had gezet. 
Maar omdat Casper uit Azië kwam, 
zette hij hem op een dromedaris.’ 

Hermione van de Boer kijkt net 
even wat langer naar ‘De waardin’ 
van Frans Hals dan naar de regen-
ten en schutters. Wat haar opvalt is 
dat die vrouw aan het werk is ter-
wijl de mannen op de schutterstuk-
ken pronken en feestvieren. 

Ook Ronald Velden vindt veel van 
de vroegere helden van de stad wat 
stijfjes. Daarom gaat hij voor de 
speelse compositie van de Klove-
niers (staan).

Otto Takes staat voor een werk van 
Jan van Scorel. ‘Alle hoogtepunten 
uit de bijbel worden op één doek 
verteld, zelfs voor een agnost als ik 
is dat belangrijk.’ 

Wick Alphenaar, de vader van 
wijkraadsvoorzitter Selma, en zijn 
vriendin Joke gaan ook even op 
de foto voor ‘De regenten van het 
Elisabeth Gasthuis’. Wick merkt 
op dat dit werk pas in zijn huis zou 
passen als hij er een stuk muur aan 
bouwt.

Zo’n twintig wijkbewo-
ners namen de gele-
genheid te baat om op 
zondag 19 januari een 
gratis museumrondje te 
maken.
Willem Brand vroeg een 
aantal van hen om voor 
een werk te poseren en 
daar kort iets over te 
zeggen. 

Een deel van de aanwezigen had 
zich voor de vergadering verlekkerd 
aan kunst en kon met een drankje 
voor de neus ontspannen het wel 
en wee over zich heen laten komen. 
Selma loodste de aanwezigen - wet-
houder Jur Botter en gebiedsverbin-
der Ingrid Hamer waren er ook - ont-
spannen door het jaar.

De wijkschouw kwam uitgebreid aan 
bod. Selma en projectleider Peter 
Verbrugge deden er verslag van. 
Aanleiding was een bericht van een 
bewoner (KH) die zich druk maakt 

Een jaarvergadering is 
op papier een einde-
loze klus, zeker als het 
732 inwoners betreft. 
Ga er maar aan staan. 
Maar gelukkig waren er 
‘maar’ 50 aanwezig en 
beperkte Selma Alphe-
naar, de voorzitter van 
de wijkraad, zich tot de 
publieke ruimte. 

over de verkeerssituatie in zijn 
straat. Er zijn op 31 oktober 2019 
zestig verbeterpunten genoteerd. 
Overigens kun je als bewoner via het 
gemeentelijke meldingssysteem klei-
ne oneffenheden doorgeven. Grotere 
zaken over parkeren en verkeersin-
tensiteit, daarover gaan werkgroe-
pen zich buigen. Er komt ook een 
werkgroep ‘autoluw’. Updates over 
de voortgang van de wijkschouw 
kun je vinden op de website van de 
wijkraad.

Bewoners aan de GOG ijveren 
zich voor het terugbrengen 
van de maximale snelheid 
naar 30 km. De reden is dat 
de bussen als ze harder rijden 
voor trillingen zorgen en dat 
kan scheuren in muren ople-
veren. De pilot 30 km krijgt 
een follow-up. Natuurlijk was 
er ook ruimte om zaken naar 
voren te brengen. Een bewo-
ner maakte zich zorgen over 
criminaliteit in de wijk. Zijn 
vierde fiets was onlangs voor 
de deur gestolen. Ook zijn regenpijp 
was door dieven verwijderd! Ook 
door inbraken elders groeit bij hem 
het gevoel van onveiligheid. Selma 
merkte op dat het werkgebied van 
de wijkagent groter is geworden. 
De gemeentelijke gebiedsverbinder 
stelde een avondje inbraakpreventie 
voor.

Een bewoonster (Cornelissteeg) 
vroeg zich af of er iets gedaan kan 
worden aan het hobbelige plavei-
sel in de Heiliglanden. Een andere 
bewoonster wil graag meer bloem-

bakken (KH), dan kun je tenminste 
makkelijker vanuit je huis de straat 
op. Zij plaatste ook een vraagteken 
bij het parkeren van fietsen dwars 
op de gevel. Een bewoner (KH) zei 
dat hij vroeger zijn fiets kwijt kon 
in de fietsenstalling op het Piet van 
Heerdenpleintje. Dat kan nog steeds, 
kreeg hij tot zijn verrassing van een 
bewoner uit de Ravelingsteeg te ho-
ren. Ergo, die fietsenstalling staat zo 
goed als leeg. 
 

Nadat men de gelegenheid had ge-
kregen een drankje te halen, hield 
ondergetekende een presentatie aan 
de hand van foto’s over de hofjes in 
de wijk. Intro was een korte, hier en 
daar hilarische, Hofjesfilm, gemaakt 
voor de tentoonstelling
‘Vitaal wonen’ in het ABC Architec-
tuurcentrum. De film is te zien via 
www.haarlemse-hofjeskrant.nl 

P.S. Vanwege de wet op de priva-
cy zijn op last van de voorzitter 
van de wijkraad de namen van 
de bewoners weggelaten. 

in het 
franshals
museum

http://www.haarlemse-hofjeskrant.nl
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het allerbelangrijkste:
- Houd afval van de straat!
- Laat geen volle vuilniszakken staan.
- Geef meeuwen niet te eten; ze hebben geen 
extra voer nodig. Voeren of eten strooien trekt ook 
andere (ongewenste) diersoorten aan. In Haarlem 
staat er een boete op het voeren van meeuwen; als 
je dit doet riskeer je een boete van € 140,-. 
- Houd je (platte) dak en dakgoot goed schoon: 
verwijder takjes en blaadjes; de meeuw kan dit als 
materiaal voor zijn nest verzamelen. Als je regel-
matig veegt is je dak minder aantrekkelijk voor een 
meeuw om een nest te bouwen. Het helpt natuurlijk 
vooral als bewoners dit met elkaar doen, het vegen 
van de daken.
- Een andere optie is het spannen van vlagge-
tjes en vliegers, om de meeuwen af te schrikken. 

De gemeente helpt ook mee en verstrekt subsidie 
om overlast tegen te gaan. Als je een specialist 
inschakelt die vogelnetten of vogelpinnen plaatst, 
neemt de gemeente het grootste deel van deze kos-
ten voor rekening. Vogelnetten werken goed omdat 
de meeuwen (en andere vogels) dan niet op het dak 
kunnen landen. Bij een doorsnee plat dak zonder ob-
stakels bedragen de kosten om deze netten of pin-
nen te plaatsen 300 euro tot 800 euro, afhankelijk 
van de grootte van het dak. De gemeente vergoedt 
van deze kosten maximaal 350 euro.

Zo zijn er weer plannen om samen 
met De Dakkas weer iets te onder-
nemen, maar er is ook een groep 
jongeren uit Haarlem Noord die het 
leuk lijkt om eens voor een grote 
groep te koken.
Al met al worden er een hoop plan-
nen gemaakt maar zijn er nog geen 
data concreet. Wel bekend zijn al: 9 
september, 16 december dus schrijf 
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. 9 september, 16 december 

Voor het nieuwe jaar 
staan er weer een aantal 
buurtmaaltijden ge-
pland. Lenny, Melvin en 
Tobias hebben onlangs 
even met elkaar om tafel 
gezeten om na te den-
ken over het concept.
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in tijden van corona 

die alvast maar in je agenda! Wil je 
op de hoogte blijven van de andere 
data stuur dan een mail naar: buurt-
maaltijdbijflintys@gmail.com. Wij 
zullen voorafgaand een uitnodiging 
sturen!

Groetjes, namens het Buurtmaaltijd 
team, Lenny, Melvin en Tobias.

Vanaf het voorjaar tot in de zomer veroorzaken 
meeuwen behoorlijk wat overlast in de binnen-
stad. Maar, omdat de meeuw een beschermde 
vogelsoort is, mag niet zomaar alles gedaan 
worden om de overlast tegen te gaan.

Zo is het verboden om zelf eieren uit het nest te 
rapen of het nest te beschadigen of zelfs te verwij-
deren. Best lastig dus. Maar wat kan er wel gedaan 
worden om overlast tegen te gaan?

annelie bulsing
tekst 

Neem contact op met PCF Holland via www.meldpunthaarlem.nl of via telefoonnummer 0320-
252126 om een afspraak te maken.
PCF Holland kijkt of er op dat moment geen meeuwen op het dak nestelen, brengt advies uit over wat 
de beste meeuwenwering is en geeft aan wat de kosten zijn. Na akkoord op de offerte wordt de  meeu-
wenwering aangebracht. Je betaalt het afgesproken bedrag minus 350 euro.

hoe werkt dit?

boeken luisteren 
online boeken lenen voor op de e-reader:
www.onlinebibliotheek.nl

podcasts luisteren
Er zijn verschillende apps voor, waaronder 
Pocket Casts, Stitcher of NRC Vandaag.
Ook op Spotify zijn diverse podcasts te beluisteren.

online tekencursus,
volgen bijvoorbeeld van Marloes de Vee via https://www.instagram.com/marloesdevee/

Yogalessen
via YouTube: Yoga with Adriene

online concerten
Ga naar www.concertgebouw.nl/live-streams om live streams van Het Zondagochtend Concert te 
bekijken of ga naar www.youtube.com/bach voor de mooiste opnames van de Nederlandse Bachver-
eniging

online musea
bezoeken dat kan o.a. via www.online-musea.nl

online gamen
Niets is leuker dan samen met wat vrienden online gamen.
Samen door levels lopen, vijanden verslaan, goals scoren, teamwork staat voorop.
- www.xgn.nl/artikel/top-10-beste-online-games-van-nu
- nl.boardgamearena.com kun je gratis vele spellen met anderen online spelen.
- www.libelle.nl/huis-tuin-feestje/spelletjes-afstand-online-familie-vrienden/
- www.elle.com/nl/lifestyle/lifestyle-nieuws/a31952457/online-spelletjes-spelen-tegen-elkaar/
- app’s zoals Houseparty (12+) en Discord 

online films
Kijken als je geen Netflix of Videoland abonnee bent:
www.moviemaxonline.eu of
www.pathe-thuis.nl

bordspellen
- Pandemic
‘De meeste spellen gaan erom om andere spelers te verslaan, bij dit moet je proberen samen te werken 
om ziektes in te dammen. Je moet echt met elkaar overleggen en acties op elkaar afstemmen. Je wint of 
verliest ook met zijn allen.’
Kingdomino
‘Je kiest om de beurt uit een aantal tegels en bouwt daar een eigen koninkrijk mee. Daarbij kun je ook 
tegels wegkapen om anderen dwars te zitten.’ Ook leuk is Wingspan. Thels: ‘Elke spelers heeft zijn ei-
gen spelermat die hij moet uitbouwen met vogels, nesten en eieren.’
Woordenboekspel
Daarvoor zijn nodig ‘De Dikke van Dale’, pen en papier en minstens drie spelers.
Erg leuk om je eigen betekenis van moeilijke woorden te bedenken. Kijk voor spelregels op internet. 

verstuur een kaartje via de post!
Heb je geen postzegels in huis? Koop een postzegelcode en schrijf die op de envelop:
https://www.postnl.nl/versturen/postzegels/postzegels-kopen/postzegelcode/

Mochten hier niet genoeg ideeën bijzitten, dan kun je altijd nog
- tuinieren, je geveltuintje mooi maken,
- klusjes in huis doen,
- lekker koken en bakken,
- opruimen, mensen opbellen, kasten opruimen,
- schoenen poetsen, 
- fotoboeken maken

- of op 1,5 meter afstand van elkaar, even bijpraten of lekker van de zon genieten ! 

mailto:buurtmaaltijdbijflintys@gmail.com
mailto:buurtmaaltijdbijflintys@gmail.com
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tattoo heaven

angélique van poppelen
tekst en foto’s 
danny
foto’s

Mooi woord: tatoeëerder: “Een 
persoon die zich toelegt op de 
artistieke versiering van het 
menselijk lichaam door middel 
van tatoeage”. Zelf noemen ze 
zich ‘artiest’ en dat zijn ze ook, 
de mannen van Tattoo Heaven 
aan de Gedempte Oude Gracht. 
Dit keer een gesprek met Danny, 
de eigenaar van de shop.

dannY & het team
Danny: “Als kind tekende ik veel. 
Poppetjes, figuurtjes uit de Donald 
Duck natekenen. Daarna ben ik graf-
fiti gaan spuiten. En via de moeder 
van een vriendinnetje uit die tijd, 
kwam ik in aanraking met tattoos.” 
Hij gebruikt steeds het Engelse 
woord voor tatoeage, dus zo noe-
men we het hier dan ook maar. “M’n 
eerste tattoos maakte ik op varkens-
huid. Zwoerd dat ik bij de slager 
haalde, de huid van een zwoerd. Dat 
heeft de meeste overeenkomsten 
met de huid van een mens. Tegen-
woordig oefen je meer op siliconen 
armen en benen.”Er valt veel te 
vertellen over zijn werk en passie. 
“Zelfs als ik droom over waar ik over 
10 jaar sta, dan zie ik mezelf nog 
steeds mooie tattoos maken.” vertelt 
hij vol overtuiging. 

De in Brabant geboren Danny had in 
Haarlem eerst een shop in de Kleine 
Houtstraat. Rond 2013 verhuisde hij 
naar z’n huidige stek aan de GOG.  
Inmiddels werkt hij in een vast team 
met nog drie andere artiesten: Rey, 
Djovanni en Ray. Die allen hun ei-
gen specialismen hebben. En elkaar 
adviseren of de klus gunnen, als de 
gewenste tattoo beter bij een col-
lega past. “Zelf doe ik vooral Black 
& Grey, lettering en Polynesische 

tattoos” vertelt Danny.  Gastarties-
ten zijn er welkom, daar houden ze 
graag een plek voor vrij.

au
“Onze shop is iedere dag open, we 
starten om 12 uur. We hebben al-
lerlei klanten, jong-oud, man-vrouw: 
iedereen vanaf 18 is welkom. Ook 
de jongeren vanaf 16 jaar, maar zij 
hebben toestemming nodig van een 
ouder/voogd.”Danny vertelt hoe hij 
dan tot einde middag doorwerkt. Het 
liefst plaatst hij een grote tattoo in 
één of zo min mogelijk sessies. “Als 
iemand er tegenop ziet omdat het 
pijn doet en het daarom wil verdelen 
over steeds wat uurtjes, adviseer ik 
juist het tegenovergestelde. Dan zit 
je er elke keer tegenaan te hikken en 
als je eenmaal ligt, komt er een soort 
flow en heb je juist minder pijn.”De 
pijngrens blijkt individueel overigens 
nogal verschillend “Geen peil op 
te trekken. Van een stoere bink die 
helemaal uit z’n naad gaat tot een 
jonge vrouw die 7 uur in de stoel ligt 
zonder een kik te geven.”lacht Dan-
ny. Het scheelt volgens hem sowieso 
of iemand zich snel druk om iets 
maakt of juist makkelijk chillt.
 

de intake en keuze
Een belangrijk onderdeel is de in-
take, waarbij hij ‘de compositie, het 
formaat en de plaatsing’ bespreekt. 
De wens van de klant is leidend, 
maar hij geeft er wel z’n mening 
over. Als een jonge vrouw bijvoor-
beeld. een grote tattoo op haar buik 
wil. “Dan geef ik aan dat deze er na 
een zwangerschap niet mooier op zal 
worden, integendeel.”Meestal heeft 
de klant er zelf vooraf goed over na-

gedacht, grijns hij: “Een vrouw die 
de tattoo het liefst achter op haar 
bovenarm wilde, maar huiverde 
voor de ‘kipfiletjes op termijn’…” 

De klant kan een voorbeeld meene-
men, dat vaak samen verder wordt 
aangepast. En is er vooraf nog 
geen concreet idee, dan helpt hij 
met de compositie. Bijna alles kan.  
Danny vertelt: “Wat ik niet doe, 
zijn racistische symbolen. En bij-
voorbeeld geen grotere tattoo op 
het gezicht van een jong iemand, 
als het pas de eerste tattoo is.” 
Ook kan het zijn dat hij een her-
stel-tattoo weigert. “Als iemand in 
een dronken bui met wat vrienden 
een mislukte tattoo heeft geplaatst 
waar echt niets moois meer van te 
maken valt, dan ben ik daar duide-
lijk over.” En zo komt het gesprek 
op het verwijderen van een tattoo, 
door laseren. “Pijnlijk, duur en tijd-
rovend. Op dit moment doen we 
dit nog niet, wellicht een aanvul-
ling in de toekomst” geeft hij aan.
 

ervaringen
Over z’n ervaringen zou hij een 
boek kunnen schrijven. Wat men-
sen willen, waar en waarom. “Ik 
heb een tattoo geplaatst op de bo-
venarm van een jongen. Zijn vader 
was op jonge leeftijd overleden. Hij 
wilde een ladder, als een symbool 
richting de hemel. Ook zijn er twee 
handen op gemaakt, die elkaar 
vasthouden - verbinding. Of de 
keurig uitziende man die -na een 
succesvolle periode in z’n leven- 
dakloos was geworden. Hij liet een 
kompas tatoeëren, als focus op de 
inmiddels weer ingeslagen weg te-
rug c.q. omhoog.”
  

hYgiëne
Hygiëne is een must, de GGD komt 
inspecteren. Er is een vergunning 
nodig en er zijn (naast bijvoor-
beeld. ook een warenwetbesluit 
tatoeagekleurstoffen) duidelijke 
hygiënerichtlijnen. Danny: “Dit is 
voor de klant belangrijk, maar ook 
voor onszelf. Voor en na iedere 
tattoo-plaatsing is alles steriel, 
schoon, en/of in plastic ingepakt. 
De machines, naalden, flesjes, 
stoelen, alles. Niet alleen omdat 
het moet, ook omdat we zelf die 
verantwoordelijkheid voelen en ne-
men” aldus Danny. 

Tattoo Heaven: 
Gedempte Oude Gracht 102
www.tattoo-heaven.nl   
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annelie bulsing
tekst 

een estafette
rubriek

leuk ! 
…. dat de lente is begonnen 
…. dat dit de vierentwintigste jaargang van de kampheilige is en   
     we dus al bijna een kwart eeuw een wijkkrant hebben 
…. dat we ieder kwartaal een buurtmaaltijd hebben in Flinty’s 
…. dat we in moeilijke tijden goed om elkaar denken en
     het saamhorigheidsgevoel groeit 
…. dat we in een omgeving wonen waar we relatief makkelijk naar   
     het bos, de duinen en het strand kunnen gaan 
…. dat het binnenkort weer zomertijd is en de avonden
     langer worden 
…. dat de scheuren in het asfalt op de Gedempte Oudegracht
     (ter hoogte van de Kleine Houtstraat) hersteld zijn 
…. dat onze wijk een wijkraad heeft die zich altijd weer inzet voor 
     de leefbaarheid van de buurt en het welzijn van de bewoners 
…. dat de restaurants in onze wijk niet bij de pakken neerzitten
     maar een bezorg- en afhaalservice opzetten, zoals Gerrit en 
     Barbara van La Foule hebben gedaan 
…. dat we in onze wijk een aantal Facebookgroepen hebben
     waarop we allemaal tips kunnen posten, hulp kunnen
     aanbieden en andere berichten om elkaar door deze onzekere 
     tijden heen te helpen 
      https://www.facebook.com/groups/bewonershdk/
        https://www.facebook.com/groups/deheiliglanden/
        https://www.facebook.com/wijkraadHDK/
 
De volgende Leuk! is voor Pieter de Jager; dat wordt zijn laatste 
bijdrage als redactielid van de Kampheilige.

Een nieuwe rubriek in de Kampheilige 
met alleen maar positiefs! Zeker in 
deze moeilijke tijden zijn goede en 
fijne berichten heel welkom.

Deze rubriek Leuk! is een 
estafetterubriek en de 
essentie is simpel: noem  
tien à vijftien zaken, 
situaties, dingen die leuk 
zijn. Het stokje wordt 
steeds weer aan iemand 
anders doorgeven. 

12 partijen hadden zich ingeschre-
ven, 3 vielen af omdat ze niet aan de 
vereisten voldeden, de overige 9 zijn 
op visie en referenties beoordeeld 
en de 5 beste krijgen nu een uitnodi-
ging voor het doen van een aanbod. 

Welke 5 partijen dat zijn is nog ge-
heim. Het verkoopproces komt nu in 
de 2e fase en als alles volgens plan-
ning blijft verlopen wordt in het na-
jaar duidelijk wie de Egelantier mag 
kopen en mag ontwikkelen.

ni
eu

w
s .

 . . de verkoop van de egelantier

Op 17 maart heeft 
het college van B&W 
het beoordelingsrap-
port vastgesteld bij 
de selectiefase in het 
verkoopproces van de 
Egelantier. Zie de vo-
rige Kampheilige.

robert jaspers focks
tekst 

https://www.facebook.com/groups/bewonershdk/
https://www.facebook.com/groups/deheiliglanden/
https://www.facebook.com/wijkraadHDK/
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met diederik buijen

willem brand
tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De panden op 1 en 3 waren in 1955 gekocht door mevr. M.A. de Boer. Haar 
man G. de Boer werd uitbater van kunstcentrum De Ark. Een plek waar 
schilders als Henri Boot en Anton Heyboer kind aan huis waren. Ook Joep 
Kruijver, acteur bij Technische Theatergroep Perspekt en later Toneelgroep 
Het Volk kwam er, vaak samen met Frans van Heijningen.

een tehuis voor kunstenaars
en kunstminnenden
G. de Boer stichtte De Ark als een tehuis voor 
kunstenaars en kunstminnenden. Er werden 
exposities en debatavonden gehouden, er kon 
vrij getekend worden, het materiaal werd 
gratis beschikbaar gesteld. De kunstenaar die 
een werk verkocht, hoefde geen provisie af te 
dragen. Tegen redelijke prijzen kon men een 
warme maaltijd gebruiken. In een oude flyer 
is te lezen: ‘Wat er gegeten wordt is prima 
en steeds een verrassing, daar de heer De 
Boer het een genoegen vindt deze maaltijden 
zelf te bereiden. Het is er huiselijk en alles 
spreekt van eenvoud en goedheid. Er is maar 
één klacht: de gasten krijgen teveel.’ 
De grote attractie was de Henri-Frederic 
Bootzaal. Daar stond op de balken geschre-
ven: Dit is de Ark des Verbonds. Begrip en 
liefde is haar grond. De bladen van de tafels waren beschilderd met tafe-
relen van de zes scheppingsdagen. Op de ruggen van de banken waren de 
twaalf taferelen beschilderd van de zondvloed, beginnend bij de bouw van 
De Ark en eindigend met een tafereel van de regenboog. 

heilig voorportaal 
G. de Boer schiep door een klassieke aankleding met veel eiken en religieu-
ze kunst en curiosa een sfeer die uitstekend paste in de twee 16de-eeuwse 
pandjes. Buijen: ‘Hij had het ingericht als het Elfde Gebod, het welbekende 
café met heiligbeelden en religieuze attributen in Antwerpen. Meest in het 
oog lopend was het gebrandschilderde glas-in-lood voorportaal met religi-
euze afbeeldingen, dat hij had laten maken door glazenier Steenkist uit de 
Cornelissteeg. 
Toen Buijen het pand in 1975 samen met zijn neef Huib Nelissen kraakte, 
was dat heilige voorportaal en andere gebrandschilderde glas-in-lood ra-
men verdwenen. Na het overlijden van hr. De Boer had de weduwe pand 
nummer 3 begin jaren ’70 aan Gerda Rienstra en haar man Sjaak Gorter 
verkocht, toen uitbaters van café ‘t Augustijntje in de Kleine Houtstraat. 
Eigenaar van nummer 1 werd de gemeente, volgens Buijen toen al om de 
horecagroei te temperen. Pas toen woningcorporatie St. Bavo het pand met 
de verbouwingstekeningen in 1987 van de gemeente Haarlem had overge-
nomen is Diederik Buijen officieel huurder geworden. Dat was dertien jaar 
kraken later! 

De fotomappen van Diederik 
Buijen doorbladerend val je 
van de ene fotoverrassing in de 
andere. Vanaf 1975 woont hij in 
het Nieuw Heiligland op nummer 
1, in de jaren vijftig en zestig de 
helft van het roemruchte kunst-
centrum De Ark.

G. de Boer, foto George Stan van Herwaarden

De Groote Markt Festival-man
Diederik Buijen was in de jaren ze-
ventig assistent-decorbouwer en the-
atertechnicus bij theatergroep Per-
spekt dat in het cultureel centrum 
de Egelantier zijn studio’s had. Later 
was hij toneelmeester in het kleine 
theater Pierrots Paradise (van Per-
spekt), ook gevestigd in de Egelan-
tier. Buijen: ‘Als we op zondagmid-
dag een kinder-voorstelling deden, 
zaten de ouders in het Egelantier 
café (locatie Muzezaal), dat gerund 
werd door de Stichting Global Vil-
lage. Toen de subsidiekraan eind 
jaren zeventig dichtging, kreeg Die-
derik werk als theatertechnicus in 
de Toneelschuur. Zijn ‘tour de force’ 

st. servaes
De Boer’s mooiste erfenis staat 
er gelukkig nog en voor elke 
geile gevelkijker zichtbaar, 
gevelbeeld St. Servaes, een 
Belgische bisschop die later de 
patroonheilige van Maastricht 
werd. Niet van hout, maar van 
gips en onlangs mooi geschil-
derd in opdracht van woningcor-
poratie Ymere vanwege groot 
achterstallig onderhoud aan het 
gehele pand nr.1.

waren de drie Groote Markt festivals 
die hij in de jaren tachtig initieerde 
en organiseerde.
  
Buijen: ‘In juni 1983 organiseerde 
ik het nog alleen, maar had ik  veel 
hulp van vrijwilligers en waren er 
slechts op één dag festiviteiten/acti-
viteiten met zeer beperkte financiële 
middelen. Enkele hoogtepunten: 
Haarlems Straattheater met muzi-
kanten, Peter Faber, Hakim Traidia, 
en in de finale ’s avonds de grote 
Latin Band: King Conga en de Wilde 
Havanna’s ondersteund door een 
Lightshow van Perspekt Delight en 
een indrukwekkende Lasershow van 
Image Building.

Glas-in-lood voorportaal

Diederik bespeelt de conga’s met de latin-jazzgroep Sabrosa op 
het hoofdpodium op 16 juni 1983,

Sint Servaes in 2020

Straattheater Theatro Nucleo (Italië) op 13 juni 1985, 
2e Groote Markt Festival

1 e  grootemarkt festival
In juni 1985 was het een tweedaags festival en 
was de organisatie zeer slagvaardig in de vorm 
van een stichtingsbestuur en nog meer vrijwilli-
gers. Enkele hoogtepunten in de programmering 
waren toen: Les Pleemetz, N-H Philharmonisch 
Orkest, Catch as catch can - Turbo Wrestling, 
Hans Lieberg, Theatro Nucleo (Italië), Drs. P. en 
José Koning met haar band Batida.
 
In juni 1987 trok de Stichting Groote Markt Fes-
tival de kar met een megaplan, een negendaags 
festival naar voorbeeld van de bekende Gentse 
Feestweek. Heel veel culturele instellingen haak-
ten graag in en deden op enige wijze mee. Zo 
was er het Draaiorgel festival, Haarlem Jazz, Bo-
termarkt Kinderactiviteiten, Concertgebouw, To-
neelschuur en als klap op de vuurpijl twee dagen 
Groote Markt Festival. Enkele hoogtepunten van 
dat laatste: Dogtroep, Compagnie Jo Bethume 
(Frankrijk), Salif Keita (Afrika), Brigitte Kaan-
dorp, Jimmy James & the Vagebonds, en nog heel 
veel meer.
Alle drie de Groote Mark Festivals werden door 
Wigbolt Kruijver & Bert Bunschoten (beiden van 
Toneelgroep Het Volk) op humoristische wijze 
gepresenteerd.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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