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De redactie van DE KAMPHEILIGE wenst iedereen fijne kerstdagen en voor 
het komend jaar gezondheid, liefde en hoop in de nabijheid van dierbaren 
en met gevoel van verbondenheid. 

Volgens de plannen 
wordt de renovatie 
in 2025 afgerond; 
deze periode is ech-
ter minstens zo be-
langrijk omdat de 
optieovereenkomst 
is ingegaan; dit is de 
periode waarin de 
plannen gedetailleerd 
uitgewerkt worden. 
De intentie van het 
plan is om cultuur en 
hotel samen te bren-
gen in een open set-
ting en omgeven door 
groen. In Amsterdam 
heeft de Amsterdam 
Village Company een 
voormalige vesti-
gingslocatie van een 
Elisabeth Gasthuis 
op eenzelfde wijze 
gerenoveerd. Er is 
dus ervaring door een 
vergelijkbaar traject. 
We zien de uitwerking 
van de plannen po-
sitief tegemoet! Met 
elkaar zijn we wel tot 
de conclusie gekomen 
dat de Egelantiertuin 
geen geschikte plek is 

Het jaar 2021 is bijna ten einde als u dit leest en er zijn grote ontwikke-
lingen gaande. Voor mij is het vandaag 22 november en ik kom net uit 
een eerste kennismaking met de nieuwe eigenaar van de Egelantier. Er 
is in de wijk een werkgroep bewonersbelangen Egelantier gevormd en 
de wijkraad is erg blij met deze steun! Ook de werkgroep leden waren 
aanwezig bij de eerste kennismaking.

voor het plaatsen van huurfietsen voor de ho-
telgasten en we hopen hierin een compromis 
te bereiken.
 U heeft inmiddels een flyer ontvangen om u 
op de hoogte te stellen van de geplande infor-
matiebijeenkomst voor bewoners en u heeft de 
uitnodiging kunnen lezen op de website van de 
wijkraad. Uiteraard willen we weten wat uw 
mening is over knelpunten in de wijk, als het 
gaat om het toekomstige gebruik van de Ege-
lantier. In samenwerking met de werkgroep 
bewonersbelangen Egelantier zullen we een 
peiling houden om uw mening te vernemen. 
Deze peiling zal worden gehouden na de eer-
ste informatievoorziening voor bewoners in de 
Egelantier die half december dit jaar gepland 
staat. Fijn als u deel kunt nemen aan deze 
peiling! De ontwikkelende partij van de Ege-
lantier zal een eigen website faciliteren en ook 
deze informatie vindt u terug op de website 
van de wijkraad.

oproep 
In de wijk zijn er fietsparkeerplaatsen te kort. 
We zijn dringend op zoek naar mogelijke nieu-
we locaties voor buurtfietsenstallingen. Heeft 
u een garage beschikbaar of kunt u inpandige 
ruimte in onze wijk missen voor het parkeren 
van fietsen? Laat het weten. U kunt direct 
contact met mij opnemen via sed.alphenaar@
gmail.com.

mobiliteitsplan 
De overlast door geparkeerde fietsen zal in 
2022 worden beperkt door een fietsparkeer-
verbod, dit plan is onderdeel van het mobi-

liteitsplan. Doelstelling is 
het beperken van overlast 
op bekende knelpunten 
zoals de Grote Markt en de 
Botermarkt. Een deel van 
de uitvoering van dit plan, 
waaronder het autoluw
maken van de Heiliglanden, 
zal worden uitgesteld tot 
na verkiezingen in maart 
2022. Dit vinden we een te-
leurstelling. Maar we hopen 
stellig dat uitstel geen afstel 
zal zijn! Over de maximale 
snelheid van 30 km. per 
uur op de Gedempte Oude 
Gracht zijn al wel op korte 
termijn gesprekken en we 
kijken uit naar het daadwer-
kelijke resultaat.

Tot slot wil de wijkraad u 
uitnodigen om online deel 
te nemen aan de jaarver-
gadering in de derde week 
van januari in 2022. U kunt 
deelnemen via Zoom en een 
link is terug te vinden op de 
website www.wijkraadhei-
liglandendekamp.nl. 

Prettige feestdagen
toegewenst, namens
wijkraad Heiliglanden
De Kamp,
Selma Alphenaar

beste wijkgenoten heiliglanden de kamp

selma alphenaar
kampheilige@gmail.com
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patchwork , quilting
and more

+31 (0) 23 534 00 79

desampler .NL  |  info@desampler .nl

Volg ons op Facebook : de Sampler

Gezond, verantwoord, en niet minder 
belangrijk; erg lekker !

In een mooie ambiance en schitterend terras 
vindt je bij ons een combinatie van koffie, lun-
ches, smoothies, wijnen en bites.

Alles vanuit de gedachte:
De keuze en aanbod aan 
planten en bloemen was 
werkelijk grandioos. 
Daarbij werd het nodige 
tuingereedschap en wat 
kruiwagens aangeboden 
door Spaarnelanden.

Ik heb namens de bewoners van de 
Omvalspoort planten meegenomen 
en met goede hulp van buurman 
Paul van Sprang ziet het er weer fris 
& fleurig uit! 
Heel hartelijk dank aan de organisa-
toren voor het wederom initiëren en 
verzorgen van deze opzoomerdag!

Op 30 oktober was ik 
aanwezig bij de uit-
gifte van de planten 
en bloemen tijdens de 
opzoomer ochtend.
Er waren allerlei heer-
lijke taarten gebakken 
en ondanks het matige 
weer toch nog behoor-
lijk wat aanwezigen.

We houden niet van kou 
maar wel van het Spaarne
als we kunnen schaatsen

we houden niet van kou
maar wel van sneeuw
waarvan we een pop kunnen maken

we kijken naar het saaie buiten
dromend van romantiek
van Avercamp en Anton Pieck

vanachter onze dubbele ruiten

Harmen Malderik
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opzoomeren in de regen

bjørn spiele 
tekst en foto’s
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en hoe nu verder met de  egelantier ?

In de vorige Kamp-
heilige is uitgebreid 
aandacht besteed aan 
het plan voor de her-
ontwikkeling van de 
Egelantier. Er komt een 
hotel met 95 kamers + 
tien sociale woningen 
aan de Egelantiertuin 
+ ruim 1.500 m2 pu-
blieke ruimte.
Over dat laatste is in 
het Haarlems Dagblad 
al veel gezegd, door 
een groep van Haar-
lemse cultuurmakers, 
met Frenk van der Lin-
den als spreekbuis. 
In dit stuk gaat het 

over de omwonenden van de 
Egelantiertuin en de Wijkraad-
werkgroep Egelantier Bewoners-
belangen. De combinatie Lin-
gotto en AVC/Hotel Arena zijn de 
nieuwe eigenaren van de Egelan-
tier. Hun plan voor de Egelantier 
heet ‘HOF’. Kortgeleden is er 
een persoon aangesteld die het 
contact met onze wijk zal gaan 
onderhouden.

In het nieuwe plan is er een eigen 
binnentuin, maar daarnaast is er de 
tuin die nu openbaar gebied is. Deze 
tuin is niet door de gemeente ver-
kocht, maar krijgt wel een rol in het 
nieuwe plan. Daarin staat dat een 
van de ingangen van het hotel in de 
tuin zal zijn: er komen bijvoorbeeld 
twee fietsenstallingen. Het plan 
voorziet ook in tien woningen. Het is 
nog niet helemaal zeker of de ingang 
daarvan in de tuin zal zijn. In ieder 
geval betekent het dat het drukker 
gaat worden in de Egelantiertuin. 

ROLKOFFERS IN DE EGELANTIER-
TUIN DEMPT ENTHOUSIASME
BEWONERS

Sinds een week zijn de bewoners ge-
informeerd over de nieuwe ontwik-
kelingen voor de Egelantier. Met een 
snelle blik is de Wijkraadwerkgroep 
Egelantier Bewonersbelangen door 
de brochure gegaan en ziet veel 
kansen maar aan de andere kant 
veel haken en ogen. We nemen de 
gelegenheid te baat om deze naar 
voren te brengen.
Vanwege de korte periode kunnen 
we nu niet een tot in de punten on-
derbouwd stuk aanleveren. Laten 
we beginnen met de kansen. Het 
pand blijft behouden, met alle allure 
en uitstraling. Het wordt helemaal 
verbouwd en voorzien van duurzame 
energie. Het zal een boutique-hotel 
worden en onderdak bieden aan 
culturele voorzieningen. De uit-
straling en de culturele en sociale 
voorzieningen kunnen de leefbaar-
heid en de sociale cohesie van de 

wijk vergroten. Maar tegelijkertijd 
zitten daar ook de haken en ogen. 
Deze hebben - zo horen wij van wijk-
genoten - vooral betrekking op ge-
luidsoverlast en verandering van het 
rustige karakter en openingstijden 
van de tuin, mogelijke fietsoverlast 
en parkeerdruk door auto’s.

GELUIDSOVERLAST EN RUST
Om het gebouw toegankelijk te 
maken is het idee dat er meerdere 
toegangswegen worden opengesteld. 
Een aantal daarvan loopt door de 
Egelantiertuin. Deze tuin is nu open 
van 8 uur ‘s ochtends tot 18 uur ‘s 
avonds. Dat willen wij zo houden.
De sociale controle in de huidige si-
tuatie is al ruim voldoende.
Er wonen veel bewoners aan, bij en 
rond de Egelantiertuin. Veel mensen 
liggen daar op mooie dagen lekker 
in de zon, spelen met hun kinderen 
(ook op minder mooie dagen), zitten 
op de bankjes of laten de hond uit. 
Dit rustige karakter willen we voor 
de buurt behouden. Een toestroom 

De Egelantiertuin is nu een wat ver-
geten en eenzijdig gebied. De inrich-
ting kan beter. Nu worden er veel 
honden uitgelaten, en hoewel het 
geen losloopplek is, lopen honden 
er los. ’s Avonds om zes uur doen 
omwonenden de beide hekken dicht 
en ’s ochtends om acht uur doen ze 
die weer open. ’s Nachts is het er nu 
meestal wel rustig. 
Er is sinds jl. september een werk-
groep geformeerd (Wijkraadwerk-
groep Egelantier Bewonersbelan-
gen). De werkgroep heeft een brief 
gestuurd aan de gemeente en die is 
op 30 september jl. in een commis-
sievergadering over de Egelantier 
op de agenda gezet als inspreekbij-
drage. Helaas konden leden van de 
werkgroep niet op korte termijn bij 
de vergadering aanwezig zijn en is 
de inhoud van de brief niet ingespro-
ken. De brief staat hieronder. Onder 
de brief staat een verslag van een 
gesprek dat De Kampheilige onlangs 
had met 2 leden van de werkgroep.

van potentieel 190 hotelgasten en 
wellicht 30 personeelsleden die dag 
en nacht toegang tot de tuin krijgen 
is dan ook zeer onwenselijk.
Zowel bij de ingang bij de Kleine 
Houtstraat als in het tuingedeelte 
tegen het Egelantier-gebouw aan is 
de bebouwing omsluitend (een ‘U-
vorm’). De bebouwing werkt als een 
klankkast en zorgt nu al in de hui-
dige situatie, zelfs bij zacht geluid 
al voor veel hinder in de huizen van 
de omwonenden. Ook zou hier in de 
sfeer van bebouwing, begroeiing en 
bekleding nog iets gedaan kunnen 
worden.
Geluiden uit het omsloten HOF klin-
ken hard door in de Egelantiertuin 
en zelfs tot in de Gortestraat, een 
bijeenkomst zonder muziek en al-
leen gepraat houdt bewoners nu 
al uit hun slaap. Ook de geplande 
bebouwing maakt deel uit van deze 
U-vorm. Daarvoor moeten geluids-
metingen komen om nog meer
geluidsoverlast in de toekomst te 
voorkomen. Geluidsmetingen zijn

nodig om dit in kaart te brengen.
Niemand zal meer een oog dicht 
doen als hotelgasten, personeel en 
bevoorradingsdiensten ‘s avonds en 
‘s nachts de ingangen en uitgangen 
van de tuin zouden gebruiken.
En laten we duidelijk zijn: één rolkof-
fer verstoort al de rust van de bewo-
ners! Zeker nu bijna iedereen veel 
thuis werkt.
De achteruitgang van het HOF kan 
dan ook niet worden geopend voor 
de potentiële 190 hotelgasten, 30 
personeelsleden en bevoorrading. 
Ook overdag kan er geen aan-/afvoer 
zijn van bevoorrading/ afval van en 
naar het HOF via de achteruitgang 
in de Egelantiertuin. En voor het 
café zouden strikte openings- en slui-
tingstijden moeten gelden.

WONINGEN
Wij willen dat de woningcorporatie 
die de verhuur van de tien sociale 

De werkgroep bestaat op het moment van het interview 
uit 4 omwonenden van de Egelantiertuin: Karlijn Wa-
terman, Hermione van de Boer, Juan Cabrera en Harma 
Pethke. Karlijn en Hermione zijn namens de werkgroep 
beschikbaar voor een toelichting aan De KampHeilige. 
Zij hebben de dag ervoor net een gesprek gehad met de 
procesbegeleider en met de gebiedsregisseur van de 
gemeente. Met de contactpersoon van Lingotto/AVC is 
nog geen contact geweest. 
De omwonenden zien kansen in het plan: zo zou de 
Egelantiertuin wel wat veelzijdiger gebruikt kunnen 
worden dan nu. Wat leuk zou zijn is dat er bijv. ook kin-
deren kunnen spelen. Maar er zijn ook veel wensen en 
vragen. Een van de grootste zorgen is de nu verwachte  
geluidsoverlast. De werkgroep hoopt dit door haar inzet 
behoorlijk te kunnen beperken. Wat kan helpen, is dat 
in een gemeentelijke verordening staat dat de tuin ’s 
avonds afgesloten is. Het lijkt logisch dat dat zo blijft. 
De vraag is dan bijvoorbeeld of de bewoners van de tien 
nieuwe woningen via de tuin toegang krijgen tot hun 
woningen of via de Gasthuisvest.  De vraag is ook of het 
hotel haar eigen toegangsdeur naar de tuin ’s avonds 
gaat afsluiten. 
Een ander punt is dat in het plan in de tuin twee fiet-
senstallingen ingetekend staan, voor twintig fietsen per 
stalling. Fietsen voor het personeel, voor de bewoners 
van de tien woningen en voor de hotelgasten (leenfiet-
sen). Deze veertig fietsen gaan dan door de tuin, maar 
een fietspad is daar ongewenst. Als die leenfietsen ’s 
avonds binnenkomen, dan geeft dat ook rumoer.
En moeten hotelgasten dan sleutels krijgen voor de Ege-
lantiertuin?  De werkgroep wil de fietsenstalling graag 
aan de kant van de Gasthuisvest, maar Lingotto/AVC 
wil aan de voorkant een terras en wil daarnaast kunnen 
laden en lossen. Dit punt zou nader besproken moeten 
worden. Hoe gaat het met extra uit te geven sleutels? 
Toen de hekken nog niet werden afgesloten sliepen er 
zwervers in de tuin, en die poepten daar ook. Dat de tuin 
afgesloten wordt heeft dus een goede reden. Daarnaast 
is er nu al geluidshinder van enkele omwonenden die ’s 
avonds de tuin gebruiken en wat luidruchtiger zijn.
De achterdeuren van omwonenden grenzen direct aan 
de tuin. Die deuren moeten overdag altijd dicht zijn, ook 
als je even niet oplet. 

Nog een dingetje: de bijzondere bomen in de Egelan-
tiertuin hebben nog geen beschermde status. En het is 
bekend dat de gemeente Haarlem zich niet uit zichzelf 
inzet voor het behoud van bomen. De werkgroep wil hier 
werk van maken. Er staat er ook nog een boom in het 
binnenhof, waarvan ook gewenst is dat die blijft staan. 

Wat gaat er gebeuren, welke ideeën leven er on-
der de bewoners en welke zorgen leven er onder 
de bewoners?
De werkgroep wil dit inventariseren. De werkgroep wil 
graag dat andere omwonenden meedenken en vraagt 
om reacties via de website van de wijkraad:
www.wijkraadheiliglandendekamp.nl 
Er wordt daar een peiling onder de bewoners gehouden, 
om te inventarseren wat er nog meer leeft in de wijk, 
over dit onderwerp. Ook op de Facebookpagina van de 
wijkraad komt er aandacht voor. 

De medewerker van de gemeente, die het proces bege-
leidt, zegt te vinden dat de bewoners goed geïnformeerd 
zijn over het plan, maar de werkgroep vindt dat ze door 
hun late start (jl. september) een informatieachterstand 
heeft. De wijkraad is niet of nauwelijks betrokken ge-
weest bij de voorbereiding van de verkoop. Informatie 
over toezeggingen in het verleden, vergaderstukken en 
dergelijke staan op verschillende plekken ‘op het inter-
net’ en zijn niet makkelijk vindbaar. Voor de werkgroep 
is nu stap 1 om inzage te krijgen in de stukken en in-
vloed te kunnen heben op het plan. Vervolgens is er dan 
stap 2: hoe het gaat tijdens de verbouwing.
 
Belangrijk is nog dat de gemeente nu niet meer leidend 
is. Zij heeft alleen een toetsende rol. Lingotto/AVG leidt 
het vervolg, ook de inspraak. De werkgroep gaat contact 
zoeken, aangezien Lingotto/AVC heeft aangeven een 
goede relatie met de wijk heel belangrijk te vinden.
Ook de gemeente zegt goede afspraken met de omwo-
nenden belangrijk te vinden. De werkgroep zal hen daar 
aan herinneren. Het doel van de werkgroep is om mee 
te werken aan een mooi gebouw met goede buurtfunctie 
en een fijne, nuttige, maar rustige tuin. Waar je de deu-
ren voor open zet, in plaats van dicht doet.

huurwoningen op zich gaat nemen, 
een clausule opneemt die huurders 
houdt aan bepaalde “tuinregels”, 
zoals bijvoorbeeld honden aangelijnd 
houden en geen versterkte muziek. 
Een bijeenkomst in de Egelantier-
tuin bij hoge uitzondering. Ook geen 
uitgebreide tuinzitmeubelen verder 
dan 1,5 meter uit de gevel.
 
BOMEN
De 4 bomen die in dit gedeelte van 
de Egelantiertuin staan (waaronder 
een hazelaar) zijn bijzonder en wil-
len wij behouden. 
 
FIETSENSTALLING
We zien ook de plannen voor een 
fietsenstalling, voor bewoners en 
medewerkers. Nu al wordt er soms 
hard gefietst op het pad door de 
tuin. Hoe wordt voorkomen dat dit 
echt een fietspad wordt? Daarom 
willen wij alleen een fietsenstalling 

voor de bewoners van de atelierwo-
ningen. De personeelsleden kunnen 
hun fiets aan de voorkant stallen.
 
PARKEERDRUK
Bewoners vrezen ook voor grote 
parkeerdruk omdat een deel van de 
hotelgasten met de auto zal komen. 
De Gasthuisvest, Groot en Klein Hei-
ligland zullen zich uitermate goed 
lenen voor parkerende hotelgasten 
en de nieuwe bewoners, terwijl er 
in de huidige situatie al niet genoeg 
parkeerplaatsen zijn voor bewoners 
van de wijk. 
Wij hebben als werkgroep van de 
wijkraad aan de gemeente ook om 
informatie gevraagd, over het tra-
ject, de planning, de inspraakmo-
gelijkheden en over wat al vastligt 
en waarover inspraak mogelijk is. 
Wij zien deze informatie graag tege-
moet. 

De brief van de werkgroep:
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het hout geboord, en dit naar de Rijksuniver-
siteit Groningen gestuurd. Hier hebben ze een 
speciale afdeling die dit kan onderzoeken. En 
wat kregen we terug: dit stronkje dateert uit 
de periode 797-995!“ 

Ze vertelt dat er objecten worden tentoonge-
steld die zij in verband met het licht of de tem-
peratuur maar tijdelijk kunnen laten zien. Als 
voorbeeld noemt ze een Haarlems getijden-
boekje (een bidboek t.b.v. kloostergangers) 
met middeleeuws handschrift: dit mocht i.v.m. 
de kwetsbaarheid maar drie maanden buiten 
de opbergdoos blijven. Na afloop van zo’n pe-
riode wordt er iets anders passend gezocht:
in dit geval werd het een ander handgeschre-
ven Haarlems bijbeltje, afkomstig uit het Mu-
seum Catharijneconvent in Utrecht.

stadsrechten en buurtmeesters
In 1245 kreeg Haarlem stadsrechten. Laura 
vertelt: “Dit had grote gevolgen. Als stad 
mocht je bijvoorbeeld markten houden en er 
mocht recht worden gesproken. De stad moest 
haar producten en mensen beschermen.
Het eerste door bijvoorbeeld te bepalen dat 
brood alleen verkocht mocht worden als het 
gebakken was door een Haarlemse brood-
bakker en voorzien was van het stempel van 
Haarlem. En de bescherming van inwoners 
leidde tot de bouw van stadsmuren.
Daarnaast kreeg de stad een eigen schutterij.”  

Laura vervolgt: “Haarlem kreeg ook een eigen 
beul. Dit was een man met een volle agenda: 
zijn werkgebied was van Den Helder tot Delft. 

Alles wat hij deed had zo zijn prijs, hij had 
aparte tarieven voor radbraken, een snede 
aanbrengen, handen, benen of zelfs een hoofd 
afhakken… In de tentoonstelling zie je een 
rekening voor een ‘klus’ uit de 18e eeuw in 
Amsterdam, waar hij voor een dag werk 210 
gulden vangt.” 

Er is zoveel te vertellen. Laura vervolgt: 
“Rond de 15e eeuw kende iedere wijk een 
buurtmeester, een soort onderburgemeester. 
Iemand die onderandere bemiddelde bij con-
flicten, toezicht hield op de brandemmers en 
die de buurtbus (geldbus) beheerde. Zonder 
zijn toestemming mocht er geen huis verkocht 
worden. Hij liep met een buurtmeesterstaf, 
zodat je hem kon herkennen.”  De buurtmees-
terstaf van de Gedempte Oude Gracht en de 
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museum haarlem
angélique van poppelen
tekst

laura van der wijden en 
museum haarlem
fotografie

Na het geworstel 
om benodigde 
subsidies te krij-
gen, volgde het 
hakken, breken 
en weer opbou-
wen en vervol-
gens het corona 
gedoe. Dit alles 
is achter de rug 
en het is prach-

tig geworden: 
iedereen is -zolang er maar geen 
nieuwe corona beperkingen komen- 
weer van harte welkom. Ik sprak 
met de directeur van het museum, 
Laura van der Wijden.

aanloop
Laura vertelt: “Op de eerste etage 
zat Spaarnestad Fotoarchief en toen 
dit vertrok, kregen we veel extra 
ruimte beschikbaar. Ondertussen 
was onze vaste opstelling en de 

expositieruimte met wisseltentoon-
stellingen beneden behoorlijk geda-
teerd, en het liefst wilden we groots 
veranderen. Wens was ook veel meer 

zichtbaar en uitnodigend te worden, 
met de ramen open naar de straat.” 
Het vroeg moed, want het museum 
draait naast 1,2 vaste kracht op 
maar liefst + 100 vrijwilligers.
En het binnenhalen van fondsen kun 
je nogal een ‘uitdaging’ noemen. 
Maar het resultaat mag er zijn. 
Laura: “Even zag het ernaar uit dat 
de gemeente na volgend jaar de sub-
sidie aan het museum zou stopzet-
ten. Maar we hebben zo’n beetje alle 
gemeenteraadsleden over de vloer 
gehad, en uiteindelijk hebben zij 
bijna unaniem gezegd: dit museum 
heeft absoluut waarde voor de stad, 
dit verdient subsidie!”

exposities
Het museum heeft tijdelijke en door-
lopende tentoonstellingen. Tijdelijk 
is “200 jaar Kunst in Haarlem” 
(passend bij het jubileum van de 
Haarlemse kunstenaarsvereniging 
KZOD, Kunst Zij Ons Doel). Te zien 
zijn werken van zowel vroege als 
huidige kunstenaars. De tweede 
tijdelijke tentoonstelling is van de 
Kinderkunstlijn: “Haarlemse mees-
ters in wording”. Deze is ontstaan 
uit een project tussen kunstenaars 
en zes basisscholen uit Haarlem. 
De vaste tentoonstellingen zijn die 
van meester-schilder Kees Verwey 
en “Haarlem en ik”, een project 
rondom het 775-jarig jubileum van 
de stad. Maar de permanente en 
absoluut door iedereen te bezoeken 
expositie is die van:

allemaal haarlemmers
In deze permanente expositie maak 
je kennis met 1000 jaar geschiedenis 
van Haarlem. Haarlem is van ouds-
her een stad waarin migratie een 
grote rol heeft gespeeld. Het begon 
vele eeuwen geleden met de komst 
van jagende verzamelaars uit het 
Gooi. Later kwamen de succesvolle 
Vlamingen, zoals Frans Hals, Lieven 

de Key en Passchier Lammertijn. 
En kijkend naar het heden: in 2000 
kende de stad 148.000 inwoners, in 
2020 162.000. Deze toename is ont-
staan door de vele Amsterdammers 
die onze kant op zijn gekomen.
Aan de hand van allerlei thema’s 
beleef je de stad door de ogen van 
beroemde maar nog meer de ‘ge-
wone’ Haarlemmers. Binnenkort 
zelfs via een audiotour, waarbij Erik 
van Muiswinkel het verhaal aan de 
volwassenen verteld. Speciaal voor 
jeugd komt er een variant die is in-
gesproken door een kind uit de stad.

eigen materiaal en bruikleen
Allereerst zijn er spullen in bruik-
leen van particulieren. Je vindt er 
o.a. het voetbalshirt van Kick Smit, 
het medaillekastje van Pim Mulier, 
de noren van Yvonne van Gennip, 
een gouden plaat van Boudewijn de 

Groot, de antieke ijsemmer van Gar-
rone, maar ook het verzetskruis van 
Hannie Schaft en het persoonsbewijs 
van Truus Oversteegen. 

Daarnaast halen ze de objecten uit 
het eigen depot en van andere mu-
sea en archieven, zoals het Frans 
Hals Museum en Noord-Hollands 
Archief. Laura: “En hier is iedereen 
blij mee, want ieder museum wil z’n 
spullen het liefst mogelijk laten zien 
in plaats van ergens opslaan. 
We hadden in onze eigen depot een 
boomstronkje liggen, met een bordje 
“oerbos”. Maar ja, als je dit gaat ten-
toonstellen moet het ook wel echt zo 
zijn. We hebben een klein gaatje in 

Museum Haarlem is 
zowel grondig ver-
bouwd als compleet 
veranderd. Begin 
november kreeg ik als 
“Vriend(in)” van het 
museum een uitnodi-
ging voor een rondlei-
ding. En werkelijk, ik 
was enorm verrast. 

Laura van der Wijden

buurtbus van de Heiliglanden zijn te 
zien in het museum. 

Laura: “Als je in de wijk kwam wo-
nen, moest je doneren. Mocht er dan 
bijv. een begrafenis zijn waarvoor 
waarvoor de nabestaanden geen 
geld hadden, dan kon dit uit deze 
buurtbus betaald worden. Ook was 
de bus er voor vrolijker zaken, zoals 
buurtfeesten.” Laura lacht:
“En die waren uitbundig genoeg.
Uit de rekeningen blijkt dat de ge-
brade hanen je om de oren moeten 
hebben gevlogen!”
   

actueel
De tentoonstelling blijft actueel.
En daar kunnen we allemaal aan 
meedoen. Laura: “Je kunt voor 250 
euro een eigen plekje in de geschie-
denis van Haarlem kopen. Of cadeau 
doen, bijvoorbeeld als iemand met 
pensioen gaat of een bepaalde leef-
tijd bereikt. Dan komt die persoon 
met een eigen verhaal en foto op 
het scherm (en binnenkort website). 
Zo blijven de Haarlemse verhalen 
bewaard. Denk bijv. aan iemand die 
bij een typisch Haarlemmer bedrijf 
als Droste heeft gewerkt en daar-
over kan vertellen, die in de oorlog 
ruimte heeft geboden aan onderdui-
kers, of die bijzondere herinneringen 
heeft aan de schooltijd.” Waaraan ze 
toevoegt: “En met dat geld kan het 

museum dan weer mooie projecten 
opstarten.” 

gaat dit zien!
Het is een interessant museum 
geworden, in het hart van onze 
wijk. Ga zelf, neem je gasten 
mee. Het maakt je trots op onze 
prachtstad. Het museum is 7 
dagen per week open (zondag 
en maandag van 12 tot 17 uur, 
dinsdag t/m zaterdag van 11 tot 
17 uur), Groot Heiligland 47. 

Voor meer informatie: 
www.museumhaarlem.nl 
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joop  lacout

”stil zitten is niks” 
Om zich niet te vervelen wil Joop 
graag bezig zijn. ”Stil zitten is niks”, 
zegt hij. Hij is bij veel mensen be-
kend van de winkel in tweedehands 
spullen, in de Kleine Houtstraat.
De winkel is telkens vanaf de don-
derdag open, maar alleen in de mid-
dag. Hij koopt die spullen niet in, hij 
krijgt zijn koopwaar. Buren en ande-
ren brengen hem spullen die te goed 
zijn om weg te gooien, zoals schilde-
rijtjes, boeken, spellen en glaswerk.
En hij verkoopt het voor zeer lage 
prijzen. “Drie puzzels voor vijf 
euro’s.” Tijdens de lockdown liep 
die handel lekker. Nu zijn er gratis 
kerstboomballen. 

Hij is graag in de weer in zijn werk-
plaats, achterin de winkel. Daar 
werkt hij aan het vermommen van 

Mag ik Met u

de wijk 

doorneMen ?

Op een grijze najaars-
dag, halverwege de 
middag, loop ik even 
binnen bij Joop Lacout. 
Joop is een geboren 
Haarlemmer, uit de Rol-
landstraat. Hij woont
inmiddels al zo’n 40 jaar 
in de wijk. Hij woont 
samen met zijn vrouw 
boven de voormalige 
bedrijfsruimte van zijn 

loodgietersbedrijf. Hij heeft er 
tot zijn 72ste gewerkt, maar 
sinds zijn nieuwe knieën lukt 
dat werk niet meer en hij kon de 
zware rollen bitumen niet meer 
sjouwen. Er hangt een foto van 
hem: aan het werk op het dak 
van een kerk, nog als jonge jon-
gen. Maar dat is echt verleden 
tijd.

theepotten, die opeens 
vogelhuisjes blijken te 
kunnen zijn. De theepot-
ten zijn er in veel verschil-
lende vormen en kleuren. 
Het ombouwen is maat-
werk. 
Joop bevestigt de bodem met schroeven op 
een houder, en daarvoor moet er met een spe-
ciale glasboor gaatjes in de pot gemaakt wor-
den. De deksel wordt een afdakje; de opening 
wordt de entree naar het 
vogelverblijf. Joop lijmt 
er een afdekplaatje in 
met een metalen ring en 
met een zitstokje ervoor. 
Die ring dient ervoor 
dat andere vogels, zoals 
spechten, meeuwen, 
kraaien, maar ook eek-
hoorns, de opening niet 
groter kunnen maken en 
dan niet de eieren of de 
jongen uit het nest kun-
nen stelen.

Het verbouwen van een 
theepot is niet zonder ri-
sico. Zoals Joop het zegt: 
“Ik boor er gaatjes in en 
dan kunnen ze breken, 
maar als-ie eenmaal in 
elkaar zit, valt-ie niet 
meer uit elkaar.”
Het theepot-vogelhuisje 
is geschikt voor sijsjes 
en andere kleine vogel-
soorten. Maar het kan 
wel erg warm worden in 
de theepot, als die in de 
zon hangt. Verder is het 

natuurlijk een bijzondere 
decoratie.
De prijs is € 12,50 en dat 
blijkt een goede prijs, 
want hij verkoopt er veel. 
Ik kwam er eentje tegen 
in het Rozenprieel en ook 
op de Veluwe en in Duits-
land hangen ze, zegt Joop. 
Duitse toeristen lopen 
vanaf parkeergarage via 
de Lange Hofstraat recht 
zijn winkel binnen, als ze 
op zoek zijn naar het Frans 
Hals Museum. De Veluwe 
komt op enkele manieren 
in beeld: allereerst hebben 
Joop en zijn vrouw er een 
zomerhuisje. En van daar 
uit struint hij Kringloopwin-
kels af op zoek naar mooie 
theepotten. En hij verkoopt 
ze er soms ook weer.

Over de straat en de wijk 
vertelt hij dat alles enorm 
opgeknapt is. De verhalen 
van vroeger, over de vele 
cafés, zijn al vaker verteld. 
Het is sinds de jaren ‘70 
veel rustiger geworden. 
Maar wat nieuw is, zijn de 
elektrische bakfietsen, die 
te hard gaan. Omdat er 
vaak geen stoepen meer 
zijn, moeten hij en zijn 
hondje soms midden op 
straat lopen en dan raast 
van alles voorbij. Zeker op 
plekken waar een terras 
is, of een uitstalling, is het 
voor hem erg opletten ge-
blazen. 
Wat hem ook verbaast is 
dat een elektrische auto 
soms wel 4 dagen stilstaat 
op een laadplek, die ook 
voor anderen bedoeld is. 
En dat de prullenbakken 
verdwenen zijn. Dat komt 
omdat bewoners er teveel 
en te vaak huisvuil in gooi-
den.

Als ik tenslotte vraag of hij 
na al die vragen toch nog 
iets niet heeft kunnen zeg-
gen, zegt hij: “Nee hoor. 
Je kan wel alles overhoop 
halen, maar dat heeft geen 
zin. Het is wel goed zo, we 
moeten het niet overdrij-
ven.”

Dat is een mooie afslui-
ting. Ik had een leuk 
gesprek!
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wat doet de gemeente ? 
Gemeente Haarlem heeft 
een inventarisatie gedaan 
naar mogelijke plaatsen 
voor aanplant van 1.700 
bomen. De laatste infor-
matie was dat vooralsnog 
1.000 geschikte locaties 
zijn gevonden. Er waren 
tot op heden slechts 45 
bomen geplant. Met extra 
rijksmiddelen worden 55 
extra bomen geplant. In 
totaal worden in de hele 
stad voorlopig dus 100 
bomen geplant. Kosten: 
240.000 euro.

In 2018 zijn binnen Heilig-
landen-De Kamp 9 locaties 
geïnventariseerd, waar op 
basis van een quickscan 
van de boven- en onder-
grondse situatie mogelijk 
nog een boom zou kun-
nen worden geplant. In 
de directe omgeving van 
parkeergarage De Kamp 
betreft het twee en langs 
de Kampervest zeven lo-
caties. Deze zeven zijn in 
2019 al geplant. Verdere 
aanplant van bomen in De 
Kamp was op dit moment 
niet opgenomen in de 
planning.

Het project om extra bo-
men aan te planten in de 
stad richt zich nu op ver-
steende buurten buiten 
het centrum.

bomen op de schop !

Boomnummers in aanvraag Aanvraag 
betreft boomnummers 5, 6 en 10 t/m 15

Aanvankelijk was ook een 
kapvergunning verleend 
voor twee van de acht bo-

men waarvan je zou denken dat ze 
in de openbare ruimte staan: deze 
staan in lijn met de andere bomen 
in de Essenstraat. Dat zijn de num-
mers 5 en 6 op de plattegrond.Deze 
bomen staan niet in het toekomstige 
bouwvlak.
De gemeente heeft deze twee bo-
men inmiddels weer uit de kap-
vergunning geschrapt. 

De gemeente heeft de grond zelf ver-
kocht en heeft daar een mooi bedrag 
voor ontvangen. Ze heeft helaas ‘ver-
zuimd’ om een herplantplicht aan de 
koper op te leggen. (Laat staan dat 
ze had bedongen dat de bomen so-
wieso zouden moeten blijven staan.) 
In feite is met de verkoop carte blan-
che gegeven om een bouwplan in te 
dienen dat ertoe zal leiden dat de 
overige 6 bomen midden op de kavel 
zullen moeten wijken.
 
Door de Actiepartij is er een petitie 
gestart, genaamd ‘Stop de ontgroe-
ning van De Kamp’. Met de petitie 
wordt de gemeente Haarlem opge-
roepen om de bomen te herplanten 
in de directe omgeving van de Es-

Gemeente Haarlem had een kapvergunning 
(2021-03393) verleend voor 8 bomen in de Es-
senstraat, op de hoek met de Burretstraat en 
de De Haasstraat. Het landje lag al jaren braak, 
maar nu zal op deze plek een gebouw worden 
gerealiseerd, met een kantoor en twee boven-
woningen. Op deze kaart is de situatie te zien. 

senstraat zodat de ontgroening van 
deze wijk wordt tegengegaan.
De Actiepartij heeft daartoe ook een 
motie ingediend en deze motie is op 
25 november met algehele stemmen 
aangenomen. Uiteraard, de bomen 
staan er nog niet, maar er is in elk 
geval budget vastgesteld en het col-
lege van B&W gaat ermee aan de 
slag. 

In het Haarlems Weekblad heeft 
journalist Willem Brand ook een ar-
tikel over dit onderwerp geschreven. 
Hij vertelt dit: “Het kavel ligt tegen 
het Essenhof aan, waar Wybren van 
Haga in 2016 eigenaar van werd. 
Het gerucht ging dat hij of zijn firma 
Sjopperdepop het stuk grond had 
gekocht. Navraag leert dat hij er 
wel op geboden heeft. Het is niet 
aan hem gegund. De koper/ project-
ontwikkelaar heeft het bouwplan 
ter inzage gelegd. De drie maanden 
geleden overleden garagehouder 
Dennis Baars [zijn garage ligt naast 
het kavel] had bezwaar gemaakt te-
gen het bouwen voor zijn ramen en 
heeft de projectontwikkelaar er ter 
plekke op aangesproken. Die schijnt 
toen gezegd te hebben: “Je kunt wel 
bezwaar maken, maar ik procedeer 
je toch weg.””

Gemeentelijke boomnummers
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Recht van spreken heeft 
Ids Haagsma (75) als het 
over architectuur gaat. 
Al veertig jaar schrijft 
hij er artikelen en boe-
ken over, tot februari 
2021 samen met zijn 
vrouw Hilde de Haan uit 
naam van hun uitgeve-
rij Architext. Na Hildes 
overlijden in februari 
van dit jaar rondde hij 
haar boek over de Grote 
Houtstraat voor Stich-
ting Polyvista af.

ar
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de grote houtstraat omnibus
willem brand
tekst

De eer wil hij er niet voor, zijn 
naam komt ook niet voor in het na-
menregister. In dubbel opzicht een 
liefdevol eerbetoon. Een veertigtal 
Haarlemse schrijvers, illustratoren 
en dichters leverde een bijdrage. 
Willemien Spook nam het leeuwen-
deel voor haar rekening waaronder 
de Grote Houtstraat ballade.

 architectuurwandelingen
Op 23 december 1983 verhuisden 
Hilde en Ids met dochters Georgia 
en Charley vanuit de Van Baerle-

straat driehoog naar het Klein 
Heiligland. Ze leerden de Grote 
Houtstraat kennen omdat Hilde en 
hij vier jaar lang architectuurwan-
delingen maakte in samenwerking 
met Haarlems Dagblad. De start was 
de Grote Houtbrug waar Ids op een 
bierkratje een steeds groter wor-
dende schare fans toesprak. Op het 
laatst waren dat er tweehonderd! 
Ids: “Als eerste zei ik: U loopt voort-
aan totaal anders door de Grote 
Houtstraat. Dan werd er gelachen.”

tot 1850 een woonstraat
Hilde verzamelde samen met Wil-
lemien Spook verhalen, illustraties 
en foto’s over de bekendste straat 
van Haarlem. Ids: “Hilde zei vorig 
jaar: Ik heb ‘t allemaal in mijn hoofd 
zitten, maar ik krijg het er niet uit. 
Wisten wij veel dat zij zó’n tumor 
had?!”
Ids borduurde voort op Hilde’s re-
search en schiep een structuur. Zo 
staat de oostzijde van de straat op 

de rechterzijde en de westzijde links. 
Ids: “Tot 1850 is het een woonstraat 
geweest met stoepen en trapjes. 
Je had grote en kleine woonpanden 
en ook hier en daar industriële ge-
bouwen. Een voorbeeld is kopersla-
ger De Jong die rond 1860 met een 
pandje begon. maar steeds meer 
opkocht. De rijke lui vonden dat 
maar niks. Uitbreiden kon men aan 
de westzijde omdat aan de oostzijde 
siertuinen zaten.”

de honderd van chiel braat
Toen Hilde en Willemien in 2016 be-
gonnen, had Chiel Braat al honderd 
tekeningen klaar. Ids maakte een 
stellage, hing de tekeningen op en 
fotografeerde ze allemaal. Ze vor-
men de rode draad van het boek.
De grootste, die van sociëteit Trou 
in de steigers, is een combinatie 
van zes opnames. Ids: “Door Chiel 
ga je anders kijken.” De omnibus is 
een kijk- en leesboek zonder weerga 

rondom 165 panden, kost € 37,50
en is verkrijgbaar bij Athenaeum,
De Vries, Bruna, Papyrium in Bloe-
mendaal en het ABC Architectuur-
centrum.

grutterij leupen
Romanschrijver Arthur van Schendel 
(1874-1946) logeerde regelmatig 
bij jeugdvriendje Johannes Leupen, 
wiens familie niet alleen het hoek-
pand Grote Houtstraat 189 bezat 
maar alle panden tot aan Klein 
Heiligland. De oude pakhuizen van 
zolders, hoeken en gaten, trapjes 
en gangetjes waren ideaal speelter-
rein voor de twee jongens. In ‘Een 
Hollandsch drama’ (1935) maakt de 
hoofdpersoon spannende avonturen 
mee in een op die panden geïnspi-
reerd huis.
Kruideniersfamilie Leupen stopte na 
127 jaar in 1943 met de zaak.
In 1949 vestigde Jan Janssen zijn 
meubelmakerij op Gasthuisvest 5. 
Later betrekt Baja meubelen Grote 
Houtstraat 189 bij het bedrijf. Nu 
huist Ulla Popken er.

cinema palace
Natuurlijk heb ik ook menig bio-
scoopje gepikt bij Cinema Palace. 
Dorris en ik waren ook bij het af-
scheidsbal in jaren 20/30 stijl op 15 
januari 2011.
De bioscoop met de grootste filmzaal 
van de stad (550 plaatsen inclusief 
loveseats in de loges) heeft op vijf 
jaar na de honderd jaar gehaald. Het 
was de avond van de speelse ver-
leiding. Veel ‘femmes fatales’ zoals 
Marilyn Monroe, Ginger Rogers en 
Can-Can girls dansten op de bühne 
het verdriet weg. Ceremoniemeester 
Lady Marmelade vatte het afscheid 
zo samen: “No more hot nights, but 
clothes for boring people.” We na-
men nog een glaasje prosecco voor-
dat het doek viel.

trou moet blijcken
Op een stille zondagmorgen eind 
2020 kom ik Hilde tegen terwijl ze 
foto’s maakt van de gevel van de 
sociëteit Trou Moet Blijcke. Ik hoor 
dan over het boek. Ik vertel haar dat 
ik in 2014 getuige was van de brand 
bij Trou. Dat het me verbaasde hoe 
lang het duurde voordat de brand-
weer aan de achterkant ging blus-
sen. De sociëteit heeft er sinds 1923 
haar onderkomen toen het gekocht 
werd van de familie Quarles van Uf-
ford.
De restauratie leverde twee parel-
tjes op. Onder het stucwerk van de 
‘hoofdenkamer’ kwam een houten 
plafond uit 1680 tevoorschijn. Een 
tweede verrassing waren de stenen 
muren onder het stucwerk in de ge-
welfde kelder.

banketbakkerij hellingman
Bakker François Hellingman kocht 
in 1910 twee panden en liet er één 
groots pand van maken. De baanbre-
kende vormentaal is 111 jaar later 
nog altijd de ideale entourage voor 
een van de beste banketbakkers van 
de stad, schrijft Ids Haagsma. 
De majestueuze houten erker, de 
enorme etalage met gebogen glas 
die zo ruimte biedt aan een buiten-
portiek én ruim zicht op een altijd 
smaakvolle etalage. In de dertig jaar 
is de zaak in eigendom geweest van 
de banketbakkers Stroet, Frank en 
Michel en sinds eind 2020 van Johan 
van de Weg. De kwaliteit is geble-
ven. 

chiel braat
tekeningen

Vanaf de Houtbrug met de Houthekken en de commiezenhuisjes (tolhuisjes),  
1865  (foto: Noord-Hollands Archief)

De stalhouderij links is verdwenen, niet het huis ernaast waar nu AH zit!, 
1906 (foto: Noord-Hollands Archief)

‘Hoog SaMMy
kijk oMHoog SaMMy’
in dubbel opzicHt
een liefdevol eerbetoon
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geschiedenis
Vanaf 1924 tot en met 13 oktober 1948 exploiteerde de NZH (Noord-Zuid-Hol-
landse tramwegmaatschappij) stadstrams. De laatste interlokale trams zouden 
tot en met 31 augustus 1957 door Haarlem rijden. terwijl het einde van de laat-
ste Blauwe Tram van Leiden naar Den Haag op 9 november 1961 kwam. 
Het op 3 juli 1899 geopende gedeelte tussen Haarlem en Zandvoort was de eer-
ste elektrische tramlijn met bovenleiding in Nederland. Het elektrische tramnet 
in en om Haarlem was uniek in Nederland omdat het een mix was van normaal-
spoorlijnen met 1200 V bovenleidingspanning en smalspoorlijnen met 600 V. 
Na een reorganisatie van het tramnet in 1929 waren er vijf stadstramlijnen:

Lijn 1 Soendaplein – Den Hout – Heemstede (normaalspoor 1200 V)
Lijn 2 Station–Bloemendaal (smalspoor 600 V)
Lijn 3 Station–Overveen via de Junianalaan (smalspoor 600 V)
Lijn 4 Station–Leidsevaart via de Wilhelminastraat (smalspoor 600V)
Lijn 5 Verwulft – Overveen via de Zijlweg (normaalspoor 1200 V)

In 1933-34 werden al deze lijnen met uitzondering van lijn 1 opgeheven en ver-
vangen door busdiensten. Onder grote druk van de gemeente Haarlem besloot 
de NZH om op 31 oktober 1948 zeer tegen haar zin lijn 1 op te heffen en om te 
zetten in een buslijn. Tijdens de oorlog heeft er nog een tijdelijke lijn 2 gereden 
van de Tempeliersstraat naar Aerdenhout, later Bentveld.
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De Blauwe Tram is sinds 
8 mei van dit jaar terug 
in Haarlem, tenminste 
het skelet van een rijtuig 
van het type A619/A620. 
De verwachting is dat 
vrijwilligers van stich-
ting De Nieuwe Blauwe 
Tram het Beijnes-rijtuig 
in 2024 hebben opge-
knapt en ingericht. Om-
dat een spoorlijn er hier 
voorlopig nog niet inzit, 
zal het rijtuig worden 
ingezet worden op het 
tramnet van Den Haag. 
In onze wijk kon je op 
de Kampervest opstap-
pen naar Amsterdam 
of Zandvoort. Op het 
Houtplein kon je opstap-
pen naar Heemstede 
of het Soendaplein. De 
stadstram reed door de 
Grote Houtstraat.

de blauwe tram
willem brand
tekst

Houtplein 1948, de grote ‘Boedapester’ komt uit de Tempelierstraat en is op weg naar 
Amsterdam. Deze reed op smalspoor 600 V. Daarachter staat aan de halte Houtplein een 
stadsmotorwagen van lijn 1 te wachten. Die is op weg naar Heemstede en reed op nor-
maalspoor 1200 V.

Over de noodbrug op weg naar het Soendaplein

Op de Kampervest vanuit Amsterdam onderweg naar Zandvoort

op de noodbrug
In 1929/1930 werd een aantal Haar-
lemse bruggen vernieuwd. Op die 
van de Grote Houtbrug en de Mane-
gebrug werd een hulpbrug gemaakt 
om het tramverkeer door te laten 
gaan. Wim Beukenkamp, voorzitter 
van stichting De Nieuwe Blauwe 
Tram: “Daaronder wordt gewoon 
gewerkt aan een nieuwe brug, de 
huidige stenen brug.

Op de meest spectaculaire foto zie 
je een bijna gloednieuwe motorwa-
gen, de Cardan-wagen die zo heet 
vanwege de voor die tijd revolutio-
naire aandrijving, vernoemd naar de 
Italiaan Girolamo Cardano. Erachter 
hangt een oude bijwagen van de 
voormalige stoomtram Bussum-
Huizen. Het is karakteristiek voor 
het NZH-trambedrijf: oude twee-
dehandjes achter een nieuwe mo-
torwagen. Er is ook een foto van de 
Managebrug over de Nieuwe Gracht, 
waarover ook de smalspoortram 
reed. Ook daar werd een noodbrug 
gebouwd.” 

Door de Spaarnekerk (in 1983 ge-
sloopt) op de achtergrond was de 
halte Kampervest een fotogeniek 
punt. De bijnaam ontstond omdat 
de Beijnes-wagens erg hoog en lang 
waren en daardoor leken op een 
pannenbrood. Wim Beukenkamp, 
voorzitter van de stichting Nieuwe 
Blauwe Tram: “De foto is van na de 
oorlog, de gouden versieringen wa-
ren er toen al af. Het is een typisch 
tramstel van de lijn Amsterdam-
Haarlem-Zandvoort. Hier is de 
tram onderweg naar Zandvoort en 
vervolgt de route over de Kleine 
Houtbrug, Baan en dan de Tempe-
lierstraat.

Het waren de meest luxe trams die 
in Nederland hebben rondgereden. 
Met pluchen zittingen en een teak-
houten interieur overstegen ze zelfs 
de eerste klas coupés in de trein. 
Ze reden probleemloos 80 km per 
uur, dat deden ze tussen Amsterdam 
en Haarlem en tussen Heemstede 
en Zandvoort. Niet alleen reden ze 
hard, ze waren qua onderhoud ge-
makkelijk en betrouwbaar en goed-
koop qua energiegebruik.“

‘pannenbrood’ op 
de kampervest
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Het portret vorderde al aardig.
De vriend stelde zich voor als Tom. 
Toen ik vroeg of ze wel vaker hier 
op straat schilderden, zei hij: “Ja, 
het was vandaag een vrije zater-
dag, dus we gingen weer eens wat 
maken. Drie weken geleden hebben 
we er hier ook twee gemaakt. Eén 
daarvan is toen ook meteen door 
iemand meegenomen en de andere 
ligt nog hier binnen. We doen het 
gewoon een beetje voor de leuk.”

Tom woont verderop aan het 
Spaarne. Zijn vriend Niels woont 
op de eerste en tweede etage van 
dít adres. Hij werkt in het dagelijks 
leven als financial controller. De be-
nedenruimte is de galerie waar ze 
hun kunst exposeren. Toen ik vroeg 
of ik een foto mocht maken, zei 
Tom: “Ja natuurlijk, en je mag ook 
wel even binnen kijken. De schilde-
rijen die hier hangen, zijn van ons. 
Een andere vriend maakt beelden 
van porseleingips, een hard soort 
gips, die ook binnen worden ten-
toongesteld.”

portretschilder in de kleine houtstraat
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Op een nogal bewolkte zaterdag-
middag 24 juli stond iemand in 
de Kleine Houtstraat een portret 
te schilderen, terwijl zijn vriend 
zat toe te kijken. Voor de schil-
der poseerde geen dame, maar 
diende een foto als model.Het 
pand waarvoor ze stonden, lijkt 
op een galerie. Door het raam zie 
je gipsen objecten en reliëfs en 
ook schilderijen. Boven het raam 
hangt een vlag waarop staat 
‘THC the harlem club art gallery’

Tom ging me voor en wees aan 
welke schilderijen van hem en welke 
van Niels waren. Tom is vooral ge-
inspireerd door de Haïtiaans-Ame-
rikaanse kunstenaar Jean-Michel 
Basquiat, die ooit als graffiti-artiest 
was begonnen en later nog samen 
met Andy Warhol heeft geëxposeerd. 
Niels laat zich vooral inspireren door 
de portretten van de Santpoortse 
kunstschilder Peter Klashorst, die 
eveneens wereldfaam geniet als een 
van de toonaangevende vertegen-
woordigers van de kunststroming 
‘The new wild ones’.

Toen ik zei dat ze mogelijk in de 
wijkkrant zouden komen, reageer-
den ze met: “Nou, misschien is dit 
dan wel onze eerste stap op weg 
naar het MoMA. O ja, en we heten 
Niels Eilering en Tom Huijben.
Het is maar dat je het weet…”

Toen ik die avond nog eens door 
het raam naar binnen keek, zag ik 
dat Tom de schouder en hals van 
de dame nog had voorzien van een 
giraffenmotief en op de plaats van 
haar linkeroog een kruis had geschil-
derd.

peter beemsterboer
tekst en foto’s

Beelden van porseleingips van hun vriend

Een abstract schilderij van Niels

Een schilderij van Tom

geertruid van wassenaer
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willem brand
tekst en foto’s

Met haar vrouw Lycke 
woonde ze eerst in een 
mooi hoekhuis op de
Gedempte Oude Gracht, 
daarna op nummer 36 op 
Klein Heiligland en sinds 
een jaar op nummer 72.
De laatste verhuizing was 
niet gepland. Een bekken-
breuk van Lycke was aan-
leiding, de onvoordelige in-
deling van hun tweede huis 
gaf de doorslag.

getuige
Een ongeluk waar ze als 
vijfjarige getuige van was, 
heeft wellicht haar be-
roepskeuze bepaald. “Ik 
stak met mijn drie broers 
de straat over toen ik een 
knal hoorde. Me omdraai-
end zag ik een boom in 

brand staan, een total-losse auto en hoor-
de ik iemand ‘Help’ roepen. Mijn broers 
gingen erheen, ik ben heel hard naar huis 
gerend.”

slachtoffers
Geertruid heeft nu zo’n vijftig zaken lopen, 
die gemiddeld drie jaar duren. “Ik heb heftige 
zaken, veel kinderen en treed alleen op voor 
slachtoffers, niet voor veroorzakers. Ik zorg 
ervoor dat mijn cliënten niet verstrikt raken 
in het web van instanties. Ik probeer het 
beste eruit te halen. Een kind dat bijvoorbeeld 

een beenpro-
these krijgt 
om te kun-
nen lopen, 
kan daar niet 
mee dansen. 
Dat probeer 
ik dan ook te 
regelen.” 
Ze legt uit 
dat voet-
gangers en 
fietsers een 

speciale positie hebben, die krijgen ook scha-
de vergoed als er geen schuld is. Zelf heeft 
ze daarom een aansprakelijkheidsverzekering 
voor particulieren (AVP). Dan 
ben je verzekerd voor als je 
hond een andere hond of kind 
bijt of als je tijdens een be-
zoek een dure vaas breekt.

beelden
De woonkamer beneden is 
een plaatje qua interieur en 
styling. Lycke en Geertruid 
hebben graag kunst om zich 
heen. Een deel ervan is ge-
maakt door Geertruid, vrou-

Met beeldHouwen
Maak ik Mijn Hoofd leeg.

welijk naakt en vooral veel 
beesten. 
Zo staat er op een antiek 
tafelblad een stier die 
Geertruid zag tijdens een 
stierengevecht. Ze had hem 
niet gemaakt als hij de are-
na niet levend had verla-
ten. “Als ze heel dapper zijn 
mogen ze blijven leven.” In 
een nis op de trap staat een 
pelikaan die Lycke en zij op 
Curaçao op een rots in een 
baai zagen staan. “Hij bleef 
zitten terwijl ik om hem 
heen liep en foto’s maakte. 
Jou ga ik maken als ik 
terug in Nederland ben, 
dacht ik. Met beeldhouwen 
maak ik mijn hoofd leeg.”

brons als tegenpool 
van breekbaar
Sinds 1996 woont\
Geertruid van Wassenaer, 
die werkt als letselschade-
advocaat en mediator, in 
Haarlem. Ze zegt in geen 
enkele stad zolang te 
hebben gewoond. Beeld-
houwen is haar manier om 
te ontspannen. “Een uit 
de hand gelopen hobby,” 
zegt ze zelf.
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verlichte
verdwaling

peter beemsterboer
tekst en foto’s

Allereerst ging ik nog 
eens op bezoek bij ga-
lerie ‘THC the harlem 
club art gallery’, waar 
ik nu ook kennismaak-
te met Bram Mous, de 
vriend van Niels en 
Tom.

Behalve kapotte objecten 
van porseleingips maakt 
Bram ook ander werk. 
Direct bij binnenkomst 
zag ik achter het glas van 
de geopende deur twee 
tekeningen van hem en 
verderop in de galerie 
hingen beschilderde fo-
tocollages van zijn hand. 

Ook waren enkele donkergrijze ob-
jecten tentoongesteld, waaronder 
een McDonald’s-stilleven. Bram ver-
telde dat het donkergrijze materiaal 
bestaat uit een mengsel van beton, 
porseleingips en pigment.

De kantoorruimte achterin de galerie was voor deze 
gelegenheid omgevormd tot een extra tentoonstellings-
ruimte. Daar hing onder meer een portret dat Niels 
grotendeels had samengesteld uit losse kleurfragmen-
ten van andere schilderijen. Het vrouwenportret dat 

Dit was het thema van de 
Kunstlijn 2021. Voor deze 
korte impressie heb ik me 
beperkt tot drie exposities 
in de Kleine Houtstraat.

jolanda prinsen
Verder bezocht ik het 
atelier van Jolanda Prin-
sen aan de Kleine Hout-
straat 120. In de etalage 
staan bomen die zijn ge-
maakt van flessenglas.

Jolanda vertelde dat ze de 
flessen doorzaagt, maar
dat dit ook vaak mislukt en 
dat ze dan scherven over-
houdt, waarmee ze bijvoor-
beeld deze bomen maakt. 

De laatste jaren houdt Jo-
landa zich vooral bezig met 
glaskeramiek, waarbij ze 
gebruikmaakt van flessen-
glas en vensterglas.
Bij glaskeramiek wordt het 
glas niet geblazen, maar 
wordt een mal gemaakt in 
de gewenste vorm, waarna 
het glas in de oven bij tem-
peraturen van circa 900 
graden wordt omgezet in 
een bijna gekristalliseerde 
materie.

Jolanda is in deze buurt 
vooral bekend vanwege 
het bronzen beeld in de 
Egelantiertuin dat ze in 
2013 maakte ter nage-
dachtenis van Ray (Dee-
tje) Kaart en Ruud Brink. 
Graag had zij destijds een 
wat groter beeld gemaakt, 
maar daarvoor was het 
geld helaas niet toerei-
kend.
Ze maakt ook schilderijen, 
bij voorkeur van luchten 
met daarin oplichtende 
wolken. Verder viel me 
een prachtig portret op 
van een jonge vrouw. Toen 
ik dichterbij keek, bleek 
het een collage te zijn van 
heel veel kleine fotootjes. 
Jolanda vertelde dat haar 
zoon Pepijn dit portret had 
samengesteld aan de hand 
van een foto van haar op 
drieëntwintigjarige leef-
tijd.

piet zwaanswijk
Ook ben ik nog even de 
GOG (GrensOverGang) 
overgestoken, omdat ik 
in Galerie Gemund aan 
de Kleine Houtstraat 48 
het werk wilde zien van 
Piet Zwaanswijk.

Op dat moment dacht ik na-
melijk dat Piet nog altijd in 
De Kamp woonde en al was 
zijn werk dan nét buiten de 
wijk tentoongesteld, toch 
was hij een buurtgenoot. 
Later hoorde ik echter dat 
hij ongeveer een jaar gele-
den naar Haarlem-Noord 
is verhuisd. Nog altijd 
fungeert Wigbolt Kruijver 
van toneelgroep Het Volk 
als Piets favoriete model. 
In de galerie hingen twee 
werken met meerdere 
Wigbolts die zijn geïnspi-
reerd door schilderijen van 
Rembrandt, namelijk de 
‘Anatomische les’ en ‘De 
Staalmeesters’.
Bij dat laatste werk staat 
Wigbolts dochter Minke 
achter de vijf heren, in dit 
geval niet als bediende, 
maar als iemand die iets 

naar ons roept. Mogelijk 
worden de besluiten van de 
heren door haar in twijfel 
getrokken en waarschuwt 
ze ons daarvoor.
Piet vertelde dat Wigbolt 
nog altijd bereid is om 
model te staan als hij dat 
vraagt, al gebeurt het de 
laatste jaren wat minder.

Een totaal ander werk 
is de tekening ‘Pol Pot-
slachtoffers postuum naar 
Disneyland’. Naast de teke-
ning hangen de foto’s van 
de vastgebonden kinderen, 
vlak voordat ze werden 
omgebracht. Piet heeft hun 
gezichtsuitdrukking iets 
milder gemaakt dan op de 
foto’s. Daarop kijken ze als 
het ware versteend, omdat 
ze wisten wat hen te wach-
ten stond. Met deze Duis-
tere Dwaling van het Pol 
Pot-regime beëindig ik mijn 
impressie van de Kunstlijn 
2021.

‘THC - THe Harlem Club arT gallery’

hij op 24 juli op straat had geschilderd, was overigens 
verkocht. In de kantoorruimte was ook werk te zien van 
andere mensen, zoals Irie Wata, een kunstenares die op-
tische illusies met foto’s creëert.
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een estafette rubriek
Deze rubriek ‘Wat Leuk Dat!...’ is een estafette-
rubriek en de opzet is simpel: noem 10 à 15 zaken, 
situaties, dingen die je leuk vindt.

Het stokje wordt steeds weer aan iemand anders 
doorgeven. Deze keer aan Randy Mommers uit het 
Klein Heiligland.

Begin dit jaar werd subsidie toege-
kend voor het uitvoeren van ver-
keerstellingen in het Groot en Klein 
Heiligland. We konden putten uit het 
Leefbaarheid- en Initiatiefbudget 
van de gemeente Haarlem. Omdat er 
per project een maximum subsidie-
bedrag beschikbaar is, is de uitvoe-
ring van de tellingen zeer eenvoudig 
geweest. Om zo min mogelijk last te 
hebben van het effect van corona-
maatregelen op de verkeersdrukte 
en de vertekening van de zomerva-

Ik loop omgeven door de regen.
De bladeren vallen nog net niet.
Een ommetje kan geen kwaad
ook als je geen hond uitlaat.

Ik wandel wat en sta dan stil.
Zie stoeltjes waar niet op gezeten wordt.
Wat als de zon nu aan de hemel staat.
Is er dan plek voor ieder die dat wil?

Ik maak een ommetje met mezelf.
Zie een boom waar hij niet is.
Geen hond en kortgerokte griet.
Wat als ik hier nu wortel schiet..?

Opgetekend op 1 oktober 2021.
Willem Brand
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In het winternummer 
van de Kampheilige in 
2020 werd de oprichting 
van een verkeerswerk-
groep bekend gemaakt. 
Nu we een coronajaar 
verder zijn is het tijd 
voor de stand van za-
ken. Na een enthousiast 
begin werden de verga-
deringen gesmoord door 
coronamaatregelen. 
Een kleine kern bleef 
stug verder praten over 
het verbeteren van de 
leefbaarheid in de wijk 
gerelateerd aan verkeer.

kantie zijn de tellingen uitgevoerd 
in de twee laatste weken van sep-
tember. Het rapport met een analyse 
van de resultaten en de aanbevelin-
gen wordt binnenkort besproken in 
de verkeerswerkgroep.
Wijkbewoner Lucas Hirsch heeft in 
oktober een wandelafspraak met 
wethouder Robbert Berkhout ge-
maakt om de verkeerssituatie in de 
wijk te laten zien. Vergezeld van 
enige ambtenaren en wijkraadsleden 
werd er tijdens de rondgang van 
gedachten gewisseld over een suc-
cesvolle aanpak. Tips waren: Zorg 
voor duidelijk draagvlak, organiseer 
zeker een Leefstraat (op de agenda 
voor voorjaar 2022) en laat alle 
raadsleden weten wat de wijk wil.

Wil je meepraten? Stuur een e-mail 
aan hdkwijkraad@gmail.com.
Houd de website van de wijkraad 
(wijkraadheiliglandendekamp.nl) in 
de gaten voor vergaderingen van de 
verkeerswerkgroep.

Stapeltaart
leuk en Super jaM-
Mie, deze Sinttaart 
van Stapeltaart. 
je kunt je beStel-
ling eventueel zelf 
opHalen op groot 

Heiligland 81. wie zoet 
iS krijgt lekkerS... 

kapSalon papilotte
leuk en gezellig iS 
Het altijd weer oM 
in de kapperSStoel 
van brigitte te zitten. 
bijgepraat en Met een 
goede coupe loop ik 
Standaard weer vrolijk 
de deur bij Haar uit.
 
MiSS bloeM
leuk, dat ondankS de co-
rona je Het Met bloeMen 
ook binnenSHuiS gezellig 
en aangenaaM kan Maken. 
vooral alS ze pracHtig 
geScHikt zijn door pauline!

MuurMeeSterS 
leuk en pracHtig de kunStwerken 
van MuurMeeSterS. Het kantoor iS 
net geveStigd op klein Heiligland 
69. wie weet koMt er binnenkort 
wel een pracHt exeMplaar in onze 
etalage te Hangen...

korte HoutStraat 16
zo leuk, dit verStopte 
winkeltje in de korte 
HoutStraat. ik loop er 
regelMatig naar binnen 
oM Met weer een pracHtig 
oud prenten- of Sprook-
jeSboek voor Mijn docH-
terS tHuiS te koMen. alS 
SprookjeSfanaat iS dit 
op-en-top genieten...

antiekMarkt
leuk en verSlavend oM over de 
antiekMarkt te Struinen. zodra 
de data weer bekend zijn, koMt 
Het Met grote letterS in Mijn 
agenda te Staan. tot ergerniS 
van Mijn Man kiM, ben ik nog 
nooit Met lege Handen tHuiSge-
koMen ;-)...

bar boef
altijd leuk oM Met vrien-
dinnen in bar boef af te 
Spreken. roderick en 
Sabine laten je er tHuiS 
voelen. bar boef Staat 
garant voor een flinke 
doSiS gezelligHeid. blijf 
jezelf.. en blijf genieten 
Met elkaar!

MuSeuMwinkel franS HalS / 
cleeff franS HalS
ook leuk, naaSt de pracH-
tige MeeSterwerken in Het 
fanS HalS MuSeuM, vind je 
in de MuSeuMwinkel ook de 
MeeSt originele cadeautjeS! 

en alS je dan tocH in 
de buurt bent, vergeet dan niet een van de 
Heerlijke taartjeS van cleeff franS HalS 
te proberen.

verHaalavontuur HaarleM
Superleuk oM SaMen Met je 
kinderen in Het centruM van 
HaarleM op avontuur te gaan. 
vooral alS ze boordevol Met 
energie zitten ;-). Heerlijke 

looproute en 
nog leerzaaM 
ook!

Het paradijSje
altijd leuk en dolle pret 
voor Mijn jongSte van 
1,5 jaar oM weer naar 
Het paradijSje te gaan. 
aangezien we Midden in 
Het centruM van HaarleM 
wonen, een ideale plek 
voor Haar oM te Spelen, 

zandtaartjeS te bakken, nieuwe bff'S te 
Maken en rond te croSSen op een van de 
vele (trap)autootjeS. toet, toet, opgelet, 
iedereen aan de kant...

caprera
op zoek naar een leuk en "coronaproof" 

uitje? tuSSen de duinen en Het boS van bloeMen-
daal ligt Het Sfeer-
volle openlucHt-
tHeater caprera. 
Hier kan je elke 
zoMer genieten van 
diverSe optredenS. 
in de natuur genie-
ten van cultuur, 
wat wil je nog 
Meer...

peter verbrugge
tekst

“Als morgen de wereld vergaat, 

plant ik vandaag mijn appelboom”

Letselschade?
Onze advocaten helpen u graag!

Bel ons voor een vrijblijvend intakegesprek
023 8200 690

www.vanww.nl

ommetje

S T U D I O
B   R   E   U   K   E   R

ontwerp - illustratie - drukwerk

Klein Heiligland 5
2011 EB Haarlem

T 023 531 1920
M 06 4404 2803

verkeerstellingen
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