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autoarm - 
autoluw ?

peter Verbrugge
tekst

Een aantal kon snel opgelost 
worden, voor andere, zoals 
de verkeerssituatie, is meer 
tijd nodig. Velen ergeren zich 
aan het drukke verkeer door 
de smalle straten, verkeer dat 
in  veel gevallen geen bestem-
mingsverkeer is, maar zoekver-
keer naar een parkeerplaats, of 
misschien wel verkeer dat door 
de navigatie naar de “snelste” 
weg of een doodlopende straat 
gedirigeerd wordt. Daarnaast is 
er in toenemende mate overlast 
van maaltijdbezorgers.
 
Het centrum van Haarlem heeft 
vorig jaar een uitbreiding van 
het autoluwe gebied gezien, en 
ook de wijkraad Vijfhoek, Raaks 

en Doelen is al geruime tijd 
bezig om met bewoners vast 
te stellen wat er in hun wijk 
gewenst wordt om de verkeers-
situatie in hun wijk te verbete-
ren.

Omdat veel bewoners van onze 
wijk ook graag een verbetering 
van de verkeerssituatie zouden 
zien, heeft onze wijkraad een 
werkgroep “Heiliglanden au-
toluw” opgericht om een plan 
van aanpak vast te stellen. De 
werkgroep wil aanhaken bij de 
initiatieven van wijkraad Vijf-
hoek, Raaks en Doelen om zo 
de krachten te bundelen en een 
breder geluid naar de gemeente 
te laten horen.

Auto-arm:
Op straat parkeren, indien aanwezig, is 
toegestaan.

Toegang tot het gebied is de gehele 
dag mogelijk als wijkbewoner of
wijkondernemer.

Auto-arm werkt ontmoedigend voor 
bezoekers en zoekverkeer.

Autoluw:
Het gebied is afgezet met beweegbare 
paaltjes met venstertijden voor laden 
en lossen.

Buiten venstertijden alleen toegang 
voor ontheffinghouders.

Geen parkeerplaatsen op straat, wel 
laad- en losplaatsen op straat.

Een aantal bewoners 
wil graag dat de leef-
baarheid van onze wijk 
omhoog gaat. De wijk-
schouw die vorig jaar 
gehouden is, bracht 
een groot aantal ver-
beterpunten aan het 
licht.

In september zullen naar ver-
wachting de plannen voor de 
Vijfhoek in de raadscommis-
sie Beheer worden besproken 
en dat is het moment dat onze 
wijkraad ook van zich wil laten 
horen. Daarom zullen we bin-
nenkort onder de bewoners 
een peiling houden om te horen 
waar de voorkeuren in onze 
wijk liggen : Dan kan variëren 
van niets veranderen/auto-arm/
autoluw, welke straten wel/
welke niet, tot Gedempte Oude 
Gracht 30 km/uur of niet enz.

Houd dus onze website en Face-
book in de gaten voor het laat-
ste nieuws hier over.
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Beste mede wijkgenoten

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

welkom in

een lust Voor het oog!
Gelukkig doen veel mensen in onze wijk hun best om 
van de wijk een feest te maken met geveltuintjes, on-
danks het afgelasten van het Opzoomeren. Het prach-
tige resultaat is een bloemenzee aan geveltuintjes.
Een echte opsteker voor de wijk en zeer gewaardeerd 
door voorbijgangers en ons als bewoners! Complimen-
ten aan allen die toch blijven zorgen voor deze lust voor 
het oog. Ook namens de wijkraad hartelijk dank!

actiViteiten
Voor onze wijk zal in september nieuws volgen over wie 
zich de nieuwe eigenaar van de Egelantier mag noemen. 
We kijken reikhalzend uit naar deze informatie, die zal 
worden verstrekt door de gemeente Haarlem.  

Activiteiten, zoals we die de andere jaren in de wijk 
kennen, vinden helaas geen doorgang vanwege het co-
rona protocol. Ook de Leefstraat in de Heiliglanden met 
een dag zonder auto’s, stellen we vanwege dit protocol 
noodgedwongen uit.
Vergaderen gebeurt momenteel via online video oplos-
singen. De openbare vergadering van de wijkraad is er 
weer, na de zomervakantie in september. Wel met de 
gepaste 1,5 meter afstand uit voorzorg.

De zomer. Het lijkt een zucht van verlich-
ting dat het leven weer, langzaam aan, 
normale vormen begint aan te nemen. 
Wel kiezen we uit voorzorg voor een zo-
mer in Nederland en wat hebben we een 
mooi land!

wijkschouw en autoluwe heiliglanden
Wijkraadslid Peter Verbrugge schrijft in deze wijkkrant 
over het onderwerp Autoluw. Niet alleen neemt hij de 
suggesties uit de wijkschouw van 2019 mee, ook kijkt hij 
in dit artikel naar nieuwe mogelijkheden.
Een voorbeeld in de wijk.
De terrassen zijn opnieuw geopend en een aantal maal 
hoorde ik een positief geluid over de uitbreiding van ter-
rassen. Dit is een compensatieregeling op de bestaande 
terrasverordening en aangeboden door gemeente Haar-
lem aan horeca ondernemers. Bij ons in de wijk is er een 
aantal terrassen zoals aan de Turfmarkt en de Gasthuis-
vest. Maar er is beperkt ruimte.
Bij het bestellen van een ‘coffee to go’  bij Blender, 
kwam mij ter ore dat er een alternatieve terrasuitbrei-
ding voor hen op de Houtbrug zou zijn. Dit betekend dat 
de medewerkers de Gasthuisvest regelmatig met een 
dienblad met bestellingen zouden moeten oversteken.
Je begrijpt natuurlijk wel dat dit echt gevaarlijk is omdat 
de auto’s vaak hard rijden op deze doorgangsweg rich-
ting het centrum. De medewerkers zijn nu al ooggetui-
gen van vele ongelukken op die kruising.
Wijkschouw 2019 heeft geleid tot het verwijderen van 
een parkeerplaats op de hoek bij de Houtbrug aan de 
Kampervest; om het zicht op de kruising te verbeteren. 
Maar de snelheid en de druk op beperkte doorgangswe-
gen naar het centrum, neemt toe en laat zijn sporen na. 
In de toekomst zien we hiervoor graag een veilige oplos-
sing!
Doet u ook mee aan de peiling over autoluw via 
www.wijkraadheiliglandendekamp.nl ? 

Fijne zomer toegewenst! 
Tot ziens in de wijk en een hartelijke zomergroet! 

de nieuwe tijd

En als ook u zich schaamt voor een 
ziek leefklimaat in onze nieuwe tijd, 
kom, huil dan samen met mij uit, 
want ik ben de gevierde therapeut 
voor egoïsten en opportunisten, ik, 
de Judas van mijn Koninkrijk.

Harmen Malderik

U weet, ik heb u allen lief, ik zorg 
voor voetganger en fiets, ik bouw 
stallingen in smalle stegen, maar 
helaas, we zijn niet met zovelen. 

Dus wees weer welkom, verloren 
zonen, op uw brommers en motoren, 
zoek een plaats op mijn landings-
baan, 
laat de kinderkopjes kuchen, want zo 
wordt een saaie steeg weer een feest 
om in te wonen.
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de krokodil

angélique van poppelen
tekst en foto’s 

Niet De Groene Krokodil of De 
Paarse Krokodil: gewoon Kroko-
dil. Zo heet de winkel op de
Gedempte Oude Gracht waar 
Marga de Jonge en Trudi van 
Lienden speelgoed verkopen. 

al jaren collega’s
De twee 60ers hebben ieder hun 
eigen vaste werktijden; op wat och-
tenden en de zaterdag komt Natalie 
hen bijstaan. Ze kennen elkaar al 
een eeuwigheid, van de openbare 
bibliotheek vroeger. Trudi werkte bij 
de bieb in Bloemendaal en Marga in 
Vogelenzang. Daar deelden ze hun 
droom om een winkel met speel-
goed, boeken of beiden te beginnen. 
Het zaadje werd geplant toen ze een 
interview lazen van een vrouw uit 
Antwerpen, die zoiets aan het opzet-
ten was. Dus op naar België. Ze slo-
ten zich aan bij de keten ‘In Den Oli-
fant’. Deze had in België al zo’n tien 
winkels, en in Nederland alleen een 
in Maastricht. Marga & Trudi start-
ten in Haarlem de tweede en in de 
glorietijden waren er in Nederland 
en België samen uiteindelijk zelfs 26 
winkels. Daarvan zijn er op dit mo-
ment nog vier winkels over, onder de 
nieuwe naam Krokodil: drie in België 
en die van ons in Haarlem.
 

Bijzonder speelgoed
Marga vertelt: “We hebben met de 
andere drie winkels alleen nog een 
website en een verkoopprogramma, 

dat is het. Trudi en ik gaan 
vier keer per jaar samen 
naar een beurs voor inspi-
ratie. Er zijn nog twee plan-
ken met prentenboeken, het 
is vooral speelgoed wat we 
verkopen. Toen we startten, 
waren we echt trendsetter 
in de verkoop van bijzonder 
speelgoed. Duurzaam, de-
gelijk en vooral stimulerend 
voor de fantasie.” 

Ze verkochten merken die 
na de komst van internet 
wat minder exclusief wer-
den. Trudi: “Veel van onze 
klanten zijn door internet 
goed op de hoogte van wat 
er allemaal te koop is.
We kunnen hier niet alles 
op voorraad hebben, daar-
door haken klanten weleens 
af. Online is helaas een ste-
vige concurrent geworden.” 

Wat Trudi opvalt bij de ver-
koop van speelgoed, is dat 
ouders veel vaker dan vroe-
ger niet weten wat bij de 
leeftijd van een kind past. 
“Ouders kopen nu meer ‘op 
de groei’ en dat is jammer. 
Als je een fornuisje koopt 
voor een kind dat daar nog 
niet aan toe is, speelt het 
kind er ook niet mee zoals 
je zou willen.”

pakketjes
Al is het speelgoed dus 
de basis van de winkel, er 
komen ook veel bezoekers 
voor pakketjes. Krokodil is 
namelijk een service & afle-
verpunt voor de pakketdien-
sten DPD en UPS.

En ook daar veranderingen. 
“Tegenwoordig komen er 
meer mensen om pakketjes 
terug te brengen dan op te 
halen. Door de coronacri-
sis zijn veel mensen thuis, 
dus laten ze hun pakketjes 
thuisbezorgen. Maar als er 
dan wat terug moet, komen 
ze hier.” stelt Trudi. Wens 
van de dames is natuurlijk 
dat deze extra aanloop tot 
meer klanten leidt. “Dat 
ze onze winkel van binnen 
zien en hier iets kopen.”

Deze pakketjesophalers en 
-brengers onderbreken ons 
gesprek met regelmaat. 
Het slokt hun aandacht op, 
en het snel graven in hun 
geheugen naar leuke anek-
dotes levert helaas geen 
mooie verhalen op.

Wel vertellen ze nog tus-
sendoor dat inmiddels een 
volgende generatie klant is 
geworden: “Kinderen die 
jaren terug hun speelgoed 
bij ons kochten, zijn inmid-

dels zelf ouders geworden. 
Ze komen nu terug voor 
hún kinderen.” 

25 jaar
Vorig jaar bestonden ze 25 
jaar. Voor hen geen reden 
voor een groot feest: erbij 
stilstaan en weer doorgaan. 
Marga en Trudi hopen dat 
Haarlemmers het belang 
van een leuke binnenstad 
blijven zien en -in plaats 
van internet af te struinen- 
eropuit gaan om bijzondere 
winkels als deze te blijven 
bezoeken.

Wees er Welkom. 

Krokodil,
Gedempte Oude 
Gracht 84

www.krokodil.eu

krokodilhaarlem@
hetnet.nl 
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“Feestelijke opening van de 12 plan-
tenbakken van vier meter breed 
voor de gevel aan de De Witstraat. 
Het doel is dat ze parkeergarage 
De Kamp een groenere en aangena-
mere aanblik gaan geven. De bakken 
hangen per vier onder elkaar in 3 
verticale stroken. De bakken zijn aan 
de voorzijde voorzien van staalplaten 
die aan de bovenkant recht maar 
van onderen golvend zijn afgezaagd. 
Spandraden tussen de bakken ac-
centueren de verticale lijnen van de 
garage en vormen houvast voor de 
beplanting om te kunnen groeien en 
klimmen.”

Bij de opening is wethouder Cora-
Yfke Sikkema verheugd over de aan-
blik. Idealiter zou de gehele gevel 
groen moeten worden maar daar is 
te weinig budget voor, vertelt ze.
Zij vindt de roest wel mooi passen 
bij het groen. en is blij met de par-
ticipatie van de Wijkraad, bewoners 
e.a. bij het ontwerp, gemaakt door 
‘De Dakdokters’.”

Het is nu 3 jaar later. Wat een goed 
idee om de gevel van een van de 
lelijkste gebouw van Haarlem met 
groen te bedekken. En met kunst. 
Ook in 2017 is er een enorme muur-
schildering gekomen. Veel mensen 
spreekt dat aan, maar er zijn ook an-
dersdenkenden.

Helaas wil het met de geveltuin nog niet erg vlotten. Toen de wethouder zei 
dat er geen geld is om de hele gevel te bedekken, bedoelde ze alle vier  de 
gevelwanden. Maar met deze ene gevelwand lukt het ook niet. Wat is er aan 
de hand? Hoe duur en moeilijk kan het zijn? Er is allereerst geld besteed 
aan het ophangen van bakken aan de gevel. Vóór de bakken zijn platen 
van corten-staal gemonteerd. Dat is staal, dat een beschermende roestlaag 
krijgt, waardoor het niet onderhouden hoeft te worden. De vorm van het 
staal nuanceert een beetje de betonnen rechtlijnigheid van de parkeerga-
rage. Tot zover gaat het goed, hoewel dat materiaal zeker niet goedkoop is.
Vervolgens is in de bakken divers groen aangeplant. De bakken zijn veel 
kleiner dan je zou verwachten als je kijkt naar het staal dat ervoor hangt. 

Je denkt dat je er op kunt wachten tot de planten bijna vanzelf het gebouw 
gaan overwoekeren, maar helaas is dat nog steeds niet het geval. Daarom 
heeft De Kampheilige aan de gemeente wat vragen gesteld via antwoord@
haarlem.nl 
------------------
Geachte heer, mevrouw,
Alweer een tijd geleden zijn er enorme plantenbakken gehangen aan par-
keergarage De Kamp. Een goed idee om het lelijkste gebouw van Haarlem 
te verstoppen. Destijds zijn er wat weinig planten ingezet. Ik dacht dat het 
flink zou groeien en/of dat er nog wat bij geplant zou worden. Maar helaas. 
Ik heb daarom 3 vragen:

1.  Het lijkt alsof de plantenbakken het budget opgegeten hebben en dat er 
geen geld meer was voor planten. Is dat ook zo?

2.  Je verwacht bijvoorbeeld Herdera, dat hangt of klimt. Het woekert als 
een gek en zou na een paar jaar de gevel wel bedekt hebben. Nu staan er 
kleine lage planten, die je vanaf de straat niet goed kunt zien. De grote bak-
ken zijn wel erg aanwezig en ook het lelijke gebouw kun je nog goed zien. 
Waarom ziet het er zo karig uit? 

3.  Hoe is het onderhoud geregeld? Gaat dat uit het reguliere budget voor 
groenonderhoud of is er een speciaal budget voor? Hoeveel geld is er voor 
onderhoud beschikbaar?
Ik hoor er graag wat meer over.
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robert jasper focks
tekst & foto
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de heiliglanden 

Hade houdt 
1,5 meter a

fstand 

in Haarlem

Een geveltuin zou par-
keergarage De Kamp 
moeten bedekken met 
een kleed van groen. 
Hier de tekst uit De 
Kampheilige van voor-
jaar 2017: 

in het groen

Met jou wil ik zwemmen
in het Spaarne
Uitwaaien op Bloemendaal
Picknicken in een hofje
Herten zoeken in de hout
Wedden hoe hoog de Bavo* is
En de Barteljorisstraat 
Van je kopen met monopoly.

Als je op bezoek bent in Haarlem
wil ik met je zwemmen in het Wed
Pootje baden bij Parnassia
Cappuccino drinken op een bankje bij Mogador op de Botermarkt
Struinen door de duinen
Verpozen in de Brakeboertuin
Lama’s aaien bij de hout
Parmigiana di Melanzane eten bij La Forca
Bloemen kopen op de Gedempte gracht
Verdwalen in de Vijfhoek
Snuisteren bij Sjakie’s
En door de tijd wandelen bij Frans Hals

Fijne zomer allemaal!
(*) De grote Bavo is 78 meter hoog. 

Dat staat te lezen bij Anne & Max in de Zijlstraat.
En hoewel het reeds mijn derde zomer in Haarlem is, kan ik pas twee activiteiten van bovenstaand 
lijstje afvinken.

Aangezien ik een Vlaamse in Haarlem ben, krijg ik vaak vragen van voormalige landgenoten die 
Haarlem een keer willen
bezoeken. Met een mondkapje natuurlijk.
Speciaal voor hen: mijn eigen versie van het gedicht bij Anne en Max.

Het aanbrengen 
van groen bij 

Parkeergarage
De Kamp 

---------------------
Het antwoord van antwoord@haarlem.nl :
Geachte heer/mevrouw, Bedankt voor uw melding. 
- De bakken worden onderhouden door Spaarnelanden in opdracht van de 
gemeente Haarlem.
- Er is een apart onderhoudsbudget voor, de bedragen worden niet bekend 
gemaakt. 
- Inderdaad, de klimplanten doen het niet naar behoren. Dat heeft met de 
tocht te maken, de planten hebben veel last van de wind. We zijn nog aan 
het uitzoeken welke heesters het beter doen op deze plek. Er zijn in 2019 
nog extra 120 stuks vaste planten in de bakken gezet, hopelijk slaan die be-
ter aan. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

-------------------
Dat is natuurlijk een karig antwoord. Bellen met de betrokken ambtenaar 
lukt niet, want die belt niet terug. Ik had bijv. willen vragen of er een irriga-
tiesysteem is, of er nu vooral lage planten geplant gaan worden, en of het 
idee van het bedekken van de gevel verlaten wordt. 

Misschien lukt het nog een keer dit 
te vragen. 
En wel vreemd dat er flink wat geld 
besteed is aan de bakken en dat er 
destijds een professioneel ontwerp-
bureau werd ingezet, maar dat de 
planten niet willen groeien omdat ze 
niet tegen de tocht kunnen. 

Ondertussen is de gemeente op 
verschillende plekken bezig groen-
perken aan te leggen, bijv. in plaats 
van parkeervakken, zoals op de 
Raamvest. Ook beneden bij de par-
keergarage, dus op straatniveau, zijn 

2 vakken met groen aangelegd. Dat 
ziet er aantrekkelijk uit. Zo wordt de 
stad vriendelijker, groener, gezonder 
en klimaatbestendiger. Bovendien 
wordt de hoeveelheid fijnstof in de 
binnenstad zo verminderd.

En hoe leuk is het dat onder de 
parkeergarage, schuin tegenover 
restaurant La Foule, een klimop 
staat die uit zichzelf een hele kolom 
bedekt heeft. Die hoeft niet naar de 
dokter en heeft blijkbaar geen last 
van de tocht. 
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Bea: ‘We missen misschien een
kamer in onze woning, maar het 
weegt niet op tegen de locatie.
De sfeer, de mensen, de energie als 
je eenmaal voet buiten de deur zet. 
En met De DaKKas erbij, heerlijk.’
Met die corona heeft Frank het he-
lemaal gehad. Gelukkig is de horeca 
weer open, dat scheelt een slok op 
een borrel.’

Frank behoorde bij het groepje 
krakers dat in 1970 het lege Joles 
ziekenhuis in het Groot Heiligland 
kraakte. ‘Ik had een mooie kamer 
met balkon. Een beetje het privilege 
als je de aanvoerder bent zonder dat 
je ‘t bent. Na twee jaar moesten we 
eruit. We hebben toen een deal met 
de gemeente gesloten, we zouden 
weggaan als we iets anders aan-
geboden zouden krijgen. Dat werd 
het leegstaande politiebureau in de 
Smedestraat.’

Ook daar had Frank een opvallende 
kamer, die van de commissaris op 
de eerste verdieping. Met parket! 
Frank: ‘Wij hadden het voorste deel, 
in het achterste zat Sjaak Vrugt 
met zijn krakersgroep. Beneden 
woonde een vrouw met een fysieke 
beperking die een verbindende rol 
speelde. Zij wist wat het was om 
buitengesloten te worden. Nadat 
drie mensen een overdosis kregen, 
is de boel uiteen gevallen. De kraak-
acties hebben wel tot reguliere ap-
partementen geleid. Met hulp van 

mijn vader, die wel garant wilde 
staan, kocht ik anderhalve woning in 
het Blokshofje. Ik heb ‘t een beetje 
verbouwd en na anderhalf jaar ver-
kocht.’

Bea kwam in de jaren tachtig vaak in 
De Ark. ‘De energie die er was met 
gelijkgestemden. Ik heb er een dolle 
tijd en liefjes gehad.’ Wat hielp was 
dat zij dankzij een baan bij Artel, die 
in de Jopenkerk kunstenaarsbeno-
digheden verkocht, veel kunstenaars 
had leren kennen. Een aantal zakte 
ook regelmatig af in De Ark.
‘Frank en ik leerde elkaar kennen 
rond ons vijftigste. Het nachtleven 
heb ik toen wel achter me gelaten. 
Met Frank kwam er rust in de tent! 
Samen hebben we ook regelmatig bij 
De Ark gegeten, altijd beneden.
Elke keer hadden we een leuke 
avond met bijzondere ontmoetin-
gen.’
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Bea en frank

’Mag ik
met u

de wijk
doornemen?’

willem Brand
tekst & foto

Zestien jaar wonen 
Frank Marijnen en Bea 
Bruinenberg in de De 
Witstraat, beiden zijn 
van het bouwjaar 1953. 
Frank: ‘Aan de buiten-
kant een afschuwelijk 
gebouw, maar als je 
binnen zit heb je er geen 
last van.’

Toch kroop bij pensionado Bea het 
uitgaansbloed waar het niet gaan 
kan. Eind 2019 nam zij het initiatief 
voor Het Danspaleis, een maande-
lijks swingavond voor leeftijdsgeno-
ten.

Bea: ‘Zonder het organisatietalent 
van Frank had ik niet gered. Hij is 
een kei in regelen en we hebben ook 
een leuke vrijwilligersgroep.’ Hun 
debuutfeest in De Raeckse met DJ 
Daan was een succes, erna konden 
door het vermaledijde virus de been-
tjes helaas niet meer van de vloer. ‘

Bea: ‘Swingen gaat nog niet en een 
alternatief is moeilijk. Stoelswingen 
is nog geen optie, haha. Zodra het 
weer kan, gaan we swingen in de 
prachtige zaal van de Sociëteit.’

Het driedaagse festival was het Nederlandse 
‘antwoord’ op het legendarische Woodstock
festival van 1969. Kralingen werd een financieel 
debacle omdat van de honderdduizend aanwe-
zige popliefhebbers slechts eenvierde van de 
toeschouwers een kaartje had gekocht. De afras-
tering liet nogal te wensen over.
Artistiek gezien was Kralingen echter een groot succes. 
Optredende bands waren o.a. The Byrds, Santana, Can-
ned Heat en Pink Floyd. Van Nederlandse zijde traden 
Super Sister, Focus en de Oscar Benton Bluesband op.

tamalone
De enige Nederlandse solo-artiest was folksinger
Michiel Buijen die onder zijn artiestennaam Tamalone 
oorspronkelijk voor het zijpodium geprogrammeerd 
stond. Omdat de band Renaissance uitviel mocht Mi-
chiel het ‘gat’ op het hoofdpodium opvullen. De naam 
Tamalone (I am alone) had hij ontleend uit het boek 
‘Een zwerver verliefd’ van Arthur van Schendel. Michiel 
Buijen was in Haarlem regelmatig te horen in de Trou-
badours Folkclub de Waag. In 1967 was hij een jaar in 
London, waar hij bekende muzikanten als Donavan, 
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michiel Buijen

Michiel Buijen speelde vijftig jaar 
geleden op Holland  Pop Festival 
in Het Kralingse Bos.

In juni 2020 is het vijftig jaar 
geleden dat het Kralingse Bos 
Festival plaatsvond. Haarlemmer 
Michiel Buijen was de enige Ne-
derlandse singer-songwriter die 
daar optrad, de rest van de acts 
waren bands.

Al Stewart en Ralph 
McTell ontmoette. 
Met sommige folk-
muzikanten trad hij 
op in Engelse clubs. 
In 1971 nam Michiel 
zijn 45-toerenplaatje 
op bij CBS, pianist/
toetsenist Thijs van 
Leer en gitarist Jan 
Akkerman van Focus 
werkten daar aan 
mee. 

roadie diederik
Als zijn vaste manager Bas Mul niet kon, ging Michiels 
broer Diederik als ‘roadie’ (lees chauffeur en geluids-
technicus) mee. Diederik: ‘Michiel heeft nog een keer 
Charlie Watts van The Rolling Stones geïnterviewd, dat 
kwam nog in het NOS-Journaal. Michiel was een bekwa-
me fingerpicking gitaritst, schreef veel eigen teksten en 
componeerde ook zijn eigen muziek.’ 
Michiel heeft in de jaren zeventig op de Kampervest ge-
woond. Daarna verhuisde hij naar de Vijfhoek. Café van 
Egmond noemde hij zijn ‘huiskamer’. Michiel is in 2016 
overleden. Diederik zou graag in contact komen met 
mensen die foto’s, filmbeelden of geluidsopnamen van 
zijn broer in Kralingen hebben.
Neem dan contact met hem op: died51@hotmail.com 

The Byrds

Pink Floydwillem Brand
tekst

StoelSwingen

 iS nog geen optie,

haha !

StoelSwingen

 iS nog geen optie,

haha !
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Nu we in tijden van corona niet met 
z’n allen de natuur in kunnen, kun-
nen we de natuur dichter bij huis 
zoeken.
In 2019 is door Adviesbureau E.C.O. 
Logisch B.V. natuuronderzoek uit-
gevoerd en is gebleken dat het pro-
jectgebied functies herbergt voor 
de gierzwaluw, de huismus en voor 
muurplanten en vleermuizen. Er is 
een rapport geschreven en dat bevat 
de resultaten van het onderzoek en 
aanbevelingen ten opzichte van de 
Wet natuurbescherming. 
Het leuke van het rapport is (ook 
door hoe het is geschreven) dat er 
een dierenwereld voor je open gaat. 
De resultaten uit het onderzoek zijn:

De gemeente Haarlem is bezig 
de Egelantier te verkopen. Om-
dat de gemeente de koper van 
volledige informatie wil voorzien, 
is door een bureau onderzocht of 
er beschermde flora en fauna in 
het projectgebied voorkomt. Het 
projectgebied is de verzameling 
gebouwen van de Egelantier én 
een bijbehorende binnentuin. De 
Egelantiertuin ligt vlak achter, 
maar behoort niet tot het pro-
jectgebied. Ook de meeste van 
de overige bebouwing rondom 
de Egelantiertuin behoort er niet 
toe (het zal later in het stuk blij-
ken dat dit hierbij belangrijk is).

robert jasper focks
tekst

gierzwaluw
Tijdens het on-
derzoek naar de 
gierzwaluw zijn 
er geen nestlo-
caties waarge-
nomen in het 
projectgebied. 
Wel zijn aan de 
achterzijde van 
de bebouwing 
aan de Gasthuis-
vest 57 (boven 
Blender) twee 
nestlocaties van 
de gierzwaluw 

vastgesteld. Deze bevinden zich 
achter de boeiboorden die van onder 
toegankelijk zijn. Er zijn meerdere 
foeragerende en overvliegende 
gierzwaluwen waargenomen. Deze 
toonden geen binding met het pro-
jectgebied.

huismus
Tijdens het onderzoek naar de huis-
mus zijn er geen nesten van de huis-
mus waargenomen in de bebouwing 
van het projectgebied. Naast het 
projectgebied is een kolonie van de 
huismus aanwezig met nesten in het 
dak van het Frans Hals Museum. 
Eenmaal is kortstondig een roepen-
de huismus in de binnentuin van het 
projectgebied waargenomen maar 
deze toonde geen binding met de be-
bouwing. De beplantingen in de bin-
nentuin en overige (binnen)tuintjes 
in het projectgebied maken geen es-
sentieel onderdeel uit van het func-
tioneel leefgebied van de huismus. 
De beplantingen in de Egelantiertuin 
worden intensiever gebruikt en zijn 
van essentieel belang voor de huis-
mus. Binnen de begrenzingen van 
het projectgebied is geen essentieel 
functioneel leefgebied aanwezig.

oVerige BroedVogels
In de beplantingen broeden vogels 
als de merel en de Turkse tortel. 
Op het dak van de Egelantier is een 
broedgeval van een kleine mantel-
meeuw waargenomen. De bebou-
wing en de beplantingen worden in 
het broedseizoen (globaal 1 maart 
t/m 15 juli) door algemene broedvo-
gels gebruikt als nestlocatie.

muurplanten
Er zijn geen beschermde (muur-)
planten waargenomen. Er is wel een 
exemplaar van de gele helmbloem 
en een exemplaar van de tongvaren 
waargenomen. Deze soorten zijn niet 
beschermd onder de Wet natuurbe-
scherming.

Vleermuizen
Binnen het projectgebied zijn 3 soor-
ten vleermuizen waargenomen: de 
gewone dwergvleermuis, de laatvlie-
ger en de ruige dwergvleermuis. Ze 
zijn alle drie erg klein en ze lijken 
best veel op elkaar. Per onderzochte 
functie wordt het gebruik van het 
projectgebied nader toegelicht. 
Van de gewone dwergvleermuis is 
een zomerverblijfplaats vastgesteld 
in de binnentuin van de Egelantier. 
De verblijfplaats bevindt zich achter 
een stalen constructie die zich tegen 
de gevel aan bevindt. De laatvlieger 
is enkel overvliegend waargenomen 
waarbij deze geen binding toonde 
met de bebouwing. 
Tijdens het onderzoek naar paar-
verblijfplaatsen en zwermplaatsen 
zijn de gewone dwergvleermuis en 
de ruige dwergvleermuis waargeno-
men, maar er zijn geen paarverblijf-
plaatsen waargenomen in het pro-
jectgebied. Er zijn enkele baltsende 
individuen van de gewone dwerg-
vleermuis en de ruige dwergvleer-
muis waargenomen. In de binnen-
tuin werd kortstondig gebaltst door 
een gewone dwergvleermuis. Hierbij 
is geen binding met de bebouwing 
waargenomen. In de binnentuin is 
ook een baltsende ruige dwergvleer-
muis waargenomen. Het betrof hier-
bij balts in vlucht. Er is geen binding 
met de bebouwing waargenomen. 
Op 6 december 2019 is de bebou-
wing inpandig onderzocht op het 
voorkomen van vleermuizen. Hierbij 
zijn geen overwinterende vleermui-
zen waargenomen. Inpandige win-
terverblijfplaatsen van vleermuizen 
zijn dan ook uitgesloten voor te ko-
men.
Er zijn geen essentiële vliegroutes 
waargenomen van meerdere vleer-
muizen. Aan de voorzijde van de 
bebouwing, parallel aan de Gasthuis-
vest, zijn enkele gewone dwergvleer-
muizen passerend waargenomen. 
Hierbij werd in enkele gevallen de 
bebouwing gebruikt als geluidsgelei-
ding. Er zijn echter zeer veel alter-
natieven aanwezig voor vleermuizen 

natuur Bij de egelantier

om op te navigeren in de vorm van 
een watergang en bomenrijen. Gelet 
op het geringe aantal vleermuizen 
dat aan de straatzijde van de bebou-
wing langs vliegt en de aanwezige 
alternatieven betreft het geen essen-
tiële vliegroute voor het behoud van 
een verblijfplaats buiten het project-
gebied.
Het projectgebied wordt door de 
gewone dwergvleermuis en de ruige 
dwergvleermuis wel als foerageer-
gebied gebruikt. Hierbij worden met 
name de beplantingen gebruikt om 
bij te foerageren. 
Gelet op de duur van het foerageren 
en de aanwezigheid van de zomer-
verblijfplaats is het aanwezige groen 
in de binnentuin van essentieel be-
lang voor de instandhouding van de 
zomerverblijfplaats. Het projectge-
bied biedt geen essentieel foerageer-
gebied voor de ruige dwergvleer-
muis.

De conclusie is dus dat het pro-
jectgebied gebouw(delen) bevat, 
en beplantingen, welke worden 
benut door beschermde soorten. 

Vleermuis: Laatvlieger

Vleermuis: Gewone dwergvleermuis

Vleermuis: Ruige dwergvleermuis
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willem Brand
tekst

Noord-Hollands Archief en
nalatenschap Luus van Dusschoten
foto’s
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Onze verslaggever Willem Brand 
gaf in mei een boekje getiteld 
‘Overlevers in oorlogstijd’ uit. De 
eerste druk van 150 was snel uit-
verkocht, de tweede van 100 inmid-
dels ook zo goed als. Een groot deel 
van de boekjes leverde hij hoogst-
persoonlijk bij de mensen thuis af. 
En passant tekende hij een aantal 
oorlogsanekdotes op. Deze staan 
dus niet in zijn boek!

oVerleVers in
oorlogstijd

Peter SchulPen (1939):
‘Mijn oom heeft bij Stalingrad gevochten. Die kon zijn 
peuk aan de loop van zijn geweer aansteken. Op de 
bekende foto van de Duitse soldaten voor het stadhuis 
staat zijn tante. Ze zei dat Agathis maar bij het Duitse 
leger moest wilde hij met zijn nichtje trouwen. Daar is 
het na de oorlog ook van gekomen.’

Peter BaarS (1955):
‘Mijn ouders hadden onderduikers op hun boerderij op 
de Zuidschalkwijkerweg. Op een avond kwam er een 
Duitse patrouille langs. Een Oostenrijkse soldaat klopte 
met zijn geweer op de muur waarachter een verborgen 
kruipruimte was. Dat klonk hol. Niks aan de hand, riep 
hij naar een Duitse offcier.  

Tante Jos werkte bij een 
bakker in het Rozenprieel, 
zij was een van de veertien 
kinderen. Dat bij haar baas 
onderduikers hebben ge-
zeten, daar heeft tante de 
hele oorlog over gezwegen. 

Mijn Duitse schoonvader 
heeft aan het Oostfront 
gevochten. Hij vertelde 
dat er ‘s avonds soms een 
gevechtspauze was en de 
Duitse en Russische sol-
daten met elkaar wodka 
dronken en dansten op de 
muziek van een trekhar-
monica. De volgende dag 
was ‘t: wie ‘t eerst schiet, 
overleeft. Hij vertelde over 
mobiele gaskamers. Joden 
en zigeuners werden uit 
hun huizen gehaald en in 
vrachtwagens gestopt. Dan 
hield men een slang voor de 
uitlaat, die ging dan de af-
gesloten laadruimte in.’

roB lemmerS (1946):
‘Mijn oom en de pastoor zijn tijdens 
een razzia naar de klokkentoren 
van de Bavokathedraal gevlucht. 
Als er NSB’ers met hun krant 
Volk&Vaderland langs de deur kwa-
men, riep mijn moeder: Mam, heb jij 
nog wc-papier en kastpapier nodig? 
Zij was blokhoofd van de EHBO, na 
de oorlog heeft zij NSB’ers vanuit de 

Bavoschool naar kampen vervoerd.’ 
(Robs moeder heette Eva van Hon-
schoten) 

marion KeetlaPPer (1941):
‘Toen we Arnhem uit moesten, ging 
met moeder op een bokkenwagen 
met ons op zoek naar onderdak.
Op de wagen stond een emmer, 
daarin waste mijn moeder de luiers 
van mijn zusje. Zij was een jaar en 
een paar maanden. Ik was toen vier. 
Ik zie het nog zo voor me. 

Moeder wilde naar een boerderij, ze 
dacht: daar hebben ze melk. Bij een 
boer en boerin in Apeldoorn vonden 
we plek. Op de deel, waar de koeien 
stonden, werd een ruimte getim-
merd waar we konden slapen. 

Mijn vader en moeder waren twee 
dagen voor de oorlog getrouwd,
op 8 mei 1940. Toen we bevrijd wer-
den, gooiden de geallieerden witte 
brood naar beneden. De soldaten 
zagen er bebloed uit, dat bleek jam 
te zijn.’

Johan herBen (1941):
‘Mijn vader Nico was een beetje een 
boef. Toen er in de oorlog te wei-
nig hout was om te stoken, regelde 
hij dat op geheel eigen wijze. Hij 
haalde bij de kanovereniging aan 
het Spaarne de aanlegsteiger weg 
en bracht die al zwemmend naar de 
Slachthuisstraat. Hij zal daarbij wel 
door vrienden zijn geholpen.

Toen er in de Antoniestraat bommen 
waren gevallen, was hij niet lang 
erna ter plekke. Ik moest met hem 
mee. Hij zaagde de sponning uit een 
huis. Ook weer goed brandhout. 
Ook heeft hij een keer een koe 
gestolen van het weiland waar nu 

voetbalvereniging TYBB 
is. Die werd midden in de 
keuken geslacht.’

dora Van de Burg
(1938):
‘Mijn vader is opgepakt 
tijdens de Sinterklaas-
razzia in 1944 en kwam 
terecht in kamp Rees, de 
dakpannenfabriek.
Mijn moeder en ik hebben 
de rest van de oorlog bij 
haar ouders op de boerde-
rij in Wilnis doorgebracht.
Na zes maanden kwam 
vader daar uitgeteerd 
aan. Ik herkende hem niet 
meer.
Nog jarenlang is hij als hij 
voor de NZH tochten naar 
Duitsland maakte bij de 
bakker in Rees, die hem 
geholpen had, op bezoek 
gegaan. Dan kwam hij 
altijd met een doos gebak 
terug.’ 

Opmerkelijk detail,
de “bandeloze” fietswielen 
van de jongen.

SS-afdeling van de NSB op de Grote Markt

De bevrijding 1945

De bezetting 1940
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1 … dat ons leven weer normaliseert

2 … dat de DAKKAS steeds groener wordt

3 …. dat er steeds meer                             door Haarlem varen

4 …. dat de                 weer open is

5 …. dat we al een week worden wakker gefloten door een merel in de tuin

6 …. dat bijna iedereen in onze wijk zijn huis of tuin heeft opgeknapt

7 …. dat de mooie musea in onze buurt weer te bezoeken zijn

8 …. dat ik volgend jaar               ga trouwen

9 …. dat er een HEMA in het V&D gebouw is

10 …. dat de Haarlemmerhout zo dicht bij onze buurt is
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de langste geVeltuin
Van haarlem 

willem Brand
tekst en foto’s

le
uk

 ! .
 . .

een estafette ruBriek Deze rubriek Leuk! is een
estafetterubriek en de op-
zet is simpel: noem 10 à 15 
zaken, situaties, dingen die 
leuk zijn. Het stokje wordt 
steeds weer aan iemand
anders doorgeven. 

Het stokje voor de rubriek 
Leuk! is doorgegeven aan 
Dolf Cox van Schildersbedrijf 
Kennemerland, woonachtig 
in de Kamp.

Dolf geeft het stokje door 
aan Wouter van Braak, bewo-
ner van de Omvalspoort.

Nadat ze hun huis in Bloemendaal 
hadden verkocht, lonkte er echter 
een ander perspectief. Ze kochten 
een motorboot. Doris en Guus ont-
dekten eerst het waterrijke Neder-
land, en trokken daarna naar België 
en Frankrijk. Hun mooiste reis was 
naar Istanbul over de Donau. Een 
foto van de motorboot met de in-
drukwekkende contouren van de 
Turkse hoofdstad op de achtergrond 
siert een muur van een aanpalende 
woning op het balkon. op de onder-
ste foto de verticale schuttingtuin.

groen en gezellig
Op zeker moment verbleven Doris 
en Guus er slechts twee maanden 
per jaar, de rest van de tijd zaten ze 
op het water. Vanaf 2010 toen ze de 
boot van de hand hadden gedaan, 
wonen ze er permanent. Doris: ‘De 
buurt wordt steeds groener en gezel-
liger.’ En daar heeft met name Guus 
erg aan bijgedragen. Hun geveltuin-
tje werd van lieverlee steeds groter. 
Het begon voor de deur en groeide 
uit tot de grootste geveltuin van de 
buurt. Eerst tot de rand van hun 
huis, later bijna tot aan de Kleine 
Houtstraat. En het mooie ervan is, 
Guus inspireerde zo ook de buren.

Eigenlijk waren Doris en Guus 
Goebert van plan er nooit te 
gaan wonen, in de Patiëntie-
straat dus. In de jaren zeventig 
toen Guus daar een pand had ge-
kocht en in de garage zijn stuca-
doorsbedrijf had, was De Kamp 
niet zo ‘leefbaar’ als nu. Doris: 
‘Toch zijn we er vanaf 2010 gaan 
wonen. De buurt wordt steeds 
groener en gezelliger. En je hebt 
alles bij de hand.’

kanaries
De geveltuin is niet één rij, niet twee 
rijen maar drie rijen dik en heeft 
hier en daar wel weg van een tri-
bune. Doris: ‘Ik vond het niet leuk 
dat de plantjes erachter in het niets 
wegvielen, dus vroeg ik Guus of hij 
een rek wilde maken. Eerlijk gezegd 
was hij er meer mee bezig dan ik. 
Hij had nog een hobby, vogels. In de 
voormalige opslag stond een volière. 
Mensen liepen er voor om, zeker 
toen Guus kanaries had. Of hij er 
niet eentje over had, vroegen men-
sen wel eens. Zo veel indruk maakte 
hun gezang.’

 Vier seizoenentuin
Na de dood van Guus in juli 2019 
vond Doris dat zij de erfenis van 
haar man moest voortzetten. De vo-
lière had hij toen al weggedaan, alle 
aandacht was gericht op de plantjes. 
Doris: ‘Het helpt mij ook. Je bent 
bezig en je maakt een praatje.’ Bij-
zonder is dat de planten en bloemen 
overdag geen zonnestraaltje meepik-
ken. ‘Nee, hier staan geen zonaan-
bidders,’ zegt Doris lachend. ‘Het is 
een vierseizoenentuin en bovendien 
blijft elke plant staan zolang die ‘t 
nog doet. Zie je die cyclaam, die 
heeft de winter overleefd. Dat heb 
ik nog nooit meegemaakt. En ook de 
geraniums. Die ga ik verpotten. Er 
verdwijnt wel eens een plantje. Ja, 
meegenomen door een liefhebber! 
Dan sta ik hier ‘s morgens en denk 
ik: welke plant was ‘t ook al weer?’

mini-KeuKenhof
Ooit stond er in het voorjaar een 
groep Chinezen in de straat. Omdat 
de deur open stond, dacht een dame 
dat het een winkel was. Of ze niet 
wat bloembollen kon meenemen. 
Doris: ‘Het was toen een soort mini-
Keukenhof met al die tulpen en nar-
cissen.’

‘ik vond dat ik de 

erfeniS van guuS 

moeSt voortzetten’
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