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de wijkenquête  over

1786
Een meesterlijke
wand in je kamer

Informatiemiddag
over ‘De Hof’

rick kiefer
Wijkt na 36 jaar

niet uit

saskia . . .in bedrijf . . .  de egelantier. . . 
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De ontwikkelaars 
van “HOF in de 
Egelantier” hebben 
een website ge-
maakt waarin een 
duidelijk overzicht 
wordt gegeven van 
de plannen rond de 
Egelantier. Daar-
naast geeft de web-
site informatie over 
de werkzaamhe-
den en de tijdslijn 
waarbinnen alles 
gerealiseerd gaat 
worden.

De website laat onder andere een 
plattegrond zien van het toekom-
stige gebouw, geeft uitleg over het 
hotel wat gerealiseerd wordt, de bar 
en het restaurant en wat de invulling 
rond cultuur zal zijn.

De wijkraad wil graag uw mening 
weten over de verbouwing van de 
Egelantier. Zoals bekend heeft een 
investeringsgroep de Egelantier 
gekocht met als doel het verwezen-
lijken van een boetiekhotel, huurwo-
ningen gericht op kunstenaars en 
een cultuurgedeelte. De verbouwing 
maar ook het eindresultaat zullen 

Link naar de enquête: www.wijkraadheiliglandendekamp.nl

veel impact op de buurt hebben en 
daarom zijn wij benieuwd naar uw 
mening.
De enquête is samengesteld door de 
werkgroep Egelantier en geeft u de 
mogelijkheid om uw mening te ge-
ven over verschillende onderwerpen. 
Op de website vindt u een link die 
u naar de enquête brengt waarna u 
deze in kunt vullen.
Na het afsluiten van de enquête zul-
len wij de antwoorden verwerken 
en samenvoegen tot een conclusie 
waarmee we verder in gesprek kun-
nen met de ontwikkelaars en de ge-
meente Haarlem.

A story in Jazz
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Groot Heiligland 66,  2011 ES  Haarlem

patchwork , quilting
and more

+31 (0) 23 534 00 79

desampler .NL  |  info@desampler .nl

Volg ons op Facebook : de Sampler

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:
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De Egelantier
Zijn blik straalt leeg 
over het rimpelende water

Muziek is allang gestorven
met stille trom vertrokken

Ontwikkelaars met lastige namen 
masseren hem tot nieuwe adem 
na het bijna-dood-ervaren

Bewoners van kamers
zullen komen en ook weer gaan

Dag in dag uit

Als het tij meezit 

Harmen Malderik

opzoomeren! 
Het voorjaar komt er weer aan en nu het weer mag kijken 
we in onze wijk uit naar het Opzoomeren! Het evenement zal 
plaatsvinden in april, houd uw brievenbus in de gaten voor de 
flyer of kijk op onze website voor de specifieke datum.

jaarvergadering
Op 23 januari jongstleden is er een online editie geweest van 
de jaarvergadering. In mijn voorwoord in de vorige editie had 
ik u daarvoor uitgenodigd; de wijkraad betreurt het dat niet 
ieder van u heeft kunnen deelnemen. Wel hebben we goede 
hoop dat de jaarvergadering aankomend jaar weer live mag 
plaatsvinden, met uiteraard een borrel ter afsluiting. U vindt 
de presentatie van de jaarvergadering op de website van de 
wijkraad.

de leefstraat
Er is een nieuw initiatief in de wijk: de Leefstraat. Op dit mo-
ment worden de plannen uitgewerkt om in het voorjaar een 
Leefstraat te kunnen realiseren in de Heiliglanden. Het soci-
ale aspect is erg belangrijk, we kunnen elkaar weer ontmoe-
ten en opnieuw kennismaken, na een lange lockdownperiode. 
Meer informatie is binnenkort te lezen op de website van de 
wijkraad.

bewonersbelangen egelantier
De werkgroep bewonersbelangen Egelantier waardeert het 
zeer als u deelneemt aan de peiling over de nieuwe exploita-
tie. U vindt de laatste informatie over Hof Egelantier op www.
wijkraadheiliglandendekamp.nl. Alvast dank voor uw deel-
name aan de peiling van de werkgroep.

Graag tot ziens in de wijk en een zonnig voorjaar toegewenst!

Selma Alphenaar

beste bewoners van de wijk
Heiliglanden - de Kamp
selma alphenaar
kampheilige@gmail.com
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tekst en foto’s

Wie door de gangen van de sinds 
2014 leegstaande Egelantier loopt, 
beseft wat een klus cultuuronder-
nemer Paul Hermanides samen met 
ontwikkelaar Lingotto is aangegaan. 

HoogteverscHillen
“Het is een heel leeg lastig pand 
door de hoogteverschillen van het 
voor- en achtergebouw,” vertelt 
projectleider namens Hotel Arena 
Els-Anouk Kuipers.  En daar komt 
bovenop dat stadsarchitect Wiek 
Röhling in de jaren 70 van de vorige 
eeuw tussenverdiepingen creeërde 
om de ziekenhuissfeer uit het ge-
bouw te halen. Dat leidde ertoe dat 
de gang op de eerste verdieping 
verschillende hoogtes heeft! Juist 
die ‘extraatjes’ en ook diverse aan-
gebouwde ‘hokken’ maken de res-
tauratie extra lastig. Er zal derhalve 
flink ‘huisgehouden’ moeten worden 
in het gebouw uit 1873 van architect 
Van den Arend, die zijn beoogde 
budget van 180.000 gulden moest 
terugschroeven tot 85.000 gulden. 
Kuipers: “De grootste uitdaging zal 
het verduurzamen van het gebouw 
zijn, denk aan hotelkamers onder het 
schuine dak.“

Hotel arena
Haarlem mag Hermanides, die de 
sentimenten rondom het cultuurhuis 
snapt en daarom ook kunstinstel-
lingen wil betrekken bij de plannen, 
dankbaar zijn dat hij de uitdaging 
op zich neemt. “Je 
moet een beetje gek 
zijn,” zegt hij zelf. 
Hermanides lijkt de 
ideale man gezien 
zijn ervaring met de 
verbouwing van de 
voormalige sleep-inn 
bij het Oosterpark. 
Hij toverde dat ver-
vallen gebouw om 
tot een viersterren 
cultuurhotel met 
expositieruimtes en 

Start verbouwing 
op zijn vroegSt
omStreekS
auguStuS 2023

Op een dinsdag in
december toonden zeker 
honderd buurtbewoners 
uit de Heiliglanden/De 
Kamp interesse voor de 
plannen van Hof in de 
Egelantier. In 2025 moet 
het nieuwe cultuurhotel 
klaar zijn, met inbegrip 
van 95 kamers, een 
café-restaurant, een 
theaterzaal en andere 
zalen voor culturele en 
andere activiteiten en  
aan de achterkant tien 
kunstenaarswoningen.

een poppodium onder de naam Ho-
tel Arena. Ook van De Balie maakte 
hij samen met Felix Rottenberg een 
gewaardeerde cultuurplek. Herma-
nides: “Wat monumentaal is, zoals 
deze Muzenzaal, zal in ere hersteld 
worden, en dan proberen we met 
mooi design daarop aan te sluiten. 
Beneden komen publieke voorzienin-
gen met achter het café een hoftuin 
als extra ontmoetingsplek. Ik wil dat 
het Haarlems voelt, daarom ben ik 
blij dat Els-Anouk het project gaat 
trekken. Zij weet als wijkbewoner 
ook hoe sterk de Egelantier gewor-
teld was in de buurt en de stad.” 
Wijkbewoners Louis Laseroms en 
Marianne Coblijn zijn enthousiast. 
“Het pand was verloederd en ver-
dient een renovatie. De atelierwo-
ningen zijn perfect, daar is behoefte 
aan.” 

vooruitblik
Twee maanden later vertelt Els-
Anouk Kuipers dat ze veel positieve 
reacties krijgt van zowel culturele 
instellingen als omwonenden.
“Mensen die heel dicht bij de Ege-
lantier wonen, maken zich zorgen 
over geluidsoverlast. We gaan daar 
serieus werk van maken.” Voortuit-
blikkend: “Als de gemeente het voor-
lopig ontwerp heeft goedgekeurd, 
wordt het plan tot in de details 
uitgewerkt. De bedoeling is dat dit 
definitieve ontwerp in het vierde 
kwartaal klaar. De verbouwing start 
op zijn vroegst in augustus 2023.”

Hotel met culturele 
identiteit

Paul Hermanides en projecteider Els-Anouk Kuipers

Paul Hermanides met wijkbewoner 
Maarten Breuker Paul Hermanides met Louis Laseroms en Marianne Coblijn
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woonde op de gastHuisvest 

Je kunt pas een over de geschiede-
nis schrijven als het verleden zijn 
geheimen heeft blootgegeven. In het 
geval van Frits zette een eeuwenoud 
doopboek hem op het spoor. 

In 2021 publiceerde in Frits 
Bosch de historische roman,
‘De Tromslager’ waarin hij 
de levensgeschiedenis van 
zijn stamvader Adam Bösch 
beschrijft. De in Zwitserland 
geboren Adam herstelde in 
het Elisabeth Gasthuis van 
zijn oorlogsverwondingen, 
werd verliefd op Grietje 
Gode en trok in bij zijn 
schoonouders op de Gast-
huisvest.

zwitsers doopboek 
“Ik was verkocht toen de plaatse-
lijke dominee in het Zwitserse Stein 
mij dat boek liet zien. Daarin stond 
met Gotische letters geschreven dat 
Adam Bösch daar op 15 september 
1762 was geboren. Adam kiest een 
andere weg dan zijn voorouders, die 
al vanaf 1480 een boerenbestaan 
leiden. Hij zocht zijn geluk in de 
Nederlanden en werd in 1790 trom-
slager in het Staatse leger. In die rol 
neemt hij deel aan de verdediging 
van de Brabantse stad Grave, het 
laatste bolwerk dat nog verzet biedt 
tegen de Fransen. 

Het franse leger
Na de verovering van de Nederlan-
den door de Fransen sluit Adam zich 
tegen wil en dank aan bij het nieuwe 
Bataafse leger. Tijdens gevechten in 
Noord-Holland tegen de Engelsen en 
de Russen raakt hij gewond en ge-
traumatiseerd. Hij wordt opgenomen 
in het Elisabeth Gasthuis, ontmoet 
na zijn ontslag Grietje en sticht erna 
een gezin. De slechte economische 
omstandigheden dwingen hem te 
verhuizen naar Den Helder. Tot die 
tijd woonde hij op de Gasthuisvest 
29.
 

docHter cornelia
Bosch maakt aannemelijk op basis 
van trouw-, doop- en overlijdens-
aktes dat zijn stamvader bij zijn 
schoonouders op de Gasthuisvest 
heeft ingewoond. Zo wordt in een 
doopakte van 15 februari 1807 de 
geboorte van hun dochter Cornelia 
geregistreerd. Als getuigen worden 
zijn schoonmoeder Cornelia van der De voorkant van het boek

De Gasthuisvest met vestingwerken: de Kalistoren en de Kleine Houtpoort.
De Kalistoren werd in 1858 gesloopt, de stadsmuur en de Kleine Houtpoort in 1873. 
De ingang van het Elisabeth Gasthuis zat aan het Groot Heiligland en is door de uit-
breiding in 1871 gekomen aan de Vest en wellicht is toen ook voor het eerst de naam 
Gasthuivest gebruikt. 

Rijksmuseum, 1799, Gewonde soldaten 
(o.a. Adam Bösch) komen aan in Haarlem

Bron en zijn schoonvader Herman 
Gode vermeld. In een overlijdens-
akte van zijn schoonvader vindt hij 
het adres ‘wijk 3 nr. 397’. Via een 
omnummeringslijst bij het archief 
blijkt dat dit adres correspondeert 
met Gasthuisvest 29. 

inkijkje
De roman, die ook steunt op onder-
zoek in archieven en literatuur uit de 
periode van Napoleon, geeft een in-
kijkje in hoe ‘het gewone volk’ moest 
overleven tijdens de heerschappij 
van Napoleon: een tijd van oorlog, 
armoede, epidemieën, kindersterfte 
en analfabetisme.

Het boek kost € 20 en is te bestellen 
via www.fritsbosch.nl
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Landschappen, portretten, stille-
vens. Keuze genoeg - en allemaal 
van oude meesters. Het betreft met 
name de Hollandse meesters. Om 
maar wat namen te noemen: Hals, 
van Gogh, Rembrandt, Vermeer, Is-
raëls. Verrassend genoeg is er ook 
een Japans uitstapje: het aanbod 
bevat een aantal pentekeningen van 
Ohara Koson. 

Met moderne technieken zijn zowel 
beroemde als minder bekende schil-
derijen loepzuiver ingescand. Je ziet 
zelfs het craquelé (kleine barstjes 
in de verflaag) terug. De scan wordt 
daarna hoogwaardig geprint op een 
stevige gladde stof of op fluweel, en 
vervolgens gespannen in een alu-
minium frame. De grootte bepaal je 
zelf, en de doeken zijn eenvoudig in 
het frame te plaatsen en wisselen. 
Zie de foto’s op deze pagina’s!
 

sylvia 
De bedenker en eigenaresse van 
Muurmeesters is Sylvia Kieft. Ze 
vertelt: “Ik ben in Haarlem geboren 
en heb hier altijd gewoond. Ik hou 
van onze stad, ben er trots op. De 
liefde voor oude meesters erfde ik 
van m’n moeder, die me al vroeg 
meenam naar musea. Dat deed ik 
ook met onze eigen kinderen. Omdat 
ze nooit ziek waren, prikte ik ieder 
jaar één spijbeldagje en dan gingen 
we samen op pad. Net zoals ik als 
kind met mijn moeder het Frans 
Hals Museum bezocht, ging ik daar 
later met mijn eigen kinderen naar 
toe.” Ze vertelt dat de 17e eeuwse 
schilderstijl al vroeg diepe indruk 
op haar maakte, en vervolgt: “Maar 
ik wilde reizen, avontuur, naar het 
buitenland. Ik ben gaan werken bij 
touroperator Cross Country Travels 
in Hillegom, die avontuurlijke reizen 
over de hele wereld organiseerde. 
Eerst op de afdeling touroperating, 
daarna als Officemanager en perso-
nal assistent.” 

Mooie bijkomstigheid van deze 
job was dat ze, naast dat ze 
er veel en goedkoop door kon 
reizen, van alles leerde dat 
later bij zelfstandig onderne-
merschap goed van pas kwam. 
Het werken verdween wat 
naar de achtergrond toen de 
kinderen kwamen: drie zonen 
die inmiddels de deur uit zijn. 
Daarna was de tijd rijp om van 
haar hobby haar werk te gaan 
maken.

Hobby wordt werk
Haar belangstelling lag bij in-
terieuradvies. Het begon met 
kinderkamers en het ontwik-
kelde zich door. Sylvia ver-
telt: “Bij ons thuis hing in die 
periode een enorme foto aan 
de muur: van m’n oma op het 
strand, met vriendinnen. Een 
prent van 3 bij 2 meter. Na een 
paar jaar wilde ik wat anders, 
maar om oma zomaar van die 
muur te halen…“ Ze kwam op 
het idee om er in een frame 
een foto overheen te plaatsen: 
het werd een oude meester 
aan de voorkant met oma er-
achter... Sylvia: “Dat pakte zó 

mooi uit, dat ik zeker wist dat andere mensen hier 
ook blij van zouden worden.” Het werd de basis 
voor Muurmeesters. Na eerst wat omzwervingen 
door de stad (van de Grote Houtstraat naar de 
Kinderhuissingel naar de Lichtfabriek) landde ze 
een jaar geleden op het Klein Heiligland.

Sylvia: “Ik gebruik deze locatie vooral als kantoor. 
Op onze website vind je de collectie, daar kun je 
ook je vragen stellen en bestelling plaatsen. Maar 
klanten en geïnteresseerde buurtbewoners zijn 
natuurlijk altijd van harte welkom!”
 

musea 
Inmiddels heeft ze de nodige bekendheid via 
beurzen en interieurbladen. Ook zijn er goede 
contacten met o.a. het Frans Hals Museum (zo’n 

beetje haar buren), het Van Gogh Museum, het 
Rijksmuseum en het Mauritshuis. Het aanbod, 
niveau en de mogelijkheden van Muurmeesters 
heeft hen enthousiast gemaakt. Het is immers een 
prachtige manier om de historische werken wat 
toegankelijker te maken. Daarbij is te verwachten 
dat als iemand zo’n meester aan de muur heeft 
hangen, hij/zij deze ook in het echt wil zien en het 
museum bezoekt. Sylvia: “De musea zorgen voor de 
hoogwaardige scans en Muurmeesters de prints en 
verdere afhandeling. En ook leuk om te vermelden: 
door de samenwerking met musea is er veel achter-
grondinformatie over de schilders en schilderijen. 
Deze staat op de website en wordt meegestuurd bij 
de bestelling.” 
  

zien
In haar kantoor hangen en staan wat voorbeelden. 
Sylvia noemt de zgn. ‘zichtlocaties’ waar deze nog 
meer te zien zijn: bij ML op het Klokhuisplein en bij 
het Frans Hals Museum in de tuin en in het muse-
umcafé. Sylvia vult aan: “Op onze website zie je ons 
grote aanbod van afbeeldingen en wat mogelijk is. 
Leuk als wijkbewoners daar eens een kijkje nemen. 
Vierkant, rechthoekig of rond, van verschillende 
grootten en met een zilver-, goud- of zwartgekleurd 
frame. Mooi detail is nog dat de frames het wis-
selen van doeken erg makkelijk maken. Dus ben je 
even uitgekeken op je schuttersstuk en wil je over-
stappen op iets anders: geen enkel probleem.”  

toekomst
Nederland heeft haar inmiddels beter leren kennen, 
maar er wordt over de hele wereld verzonden. Ze 
sluit af: “Mijn streven is om ook internationaal ‘door 
te breken’. In 2017 ben ik daarvoor al met andere 
Haarlemse ondernemers en onze burgemeester Jos 
Wienen op handelsmissie naar New York geweest. 
Ik werk met een mooi team professionals. We zijn er 
klaar voor!” 

Website:   www.muurmeesters.nl
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muurmeesters
angélique van poppelen
tekst

muurmeesters, sylvia kieft
fotografie

‘Oude meesters, geprint op 
stof en gespannen op een 
frame’, dit is samengevat 
waarvoor je terecht kunt bij 
Sylvia Kieft van Muurmees-
ters. De doeken passen zowel 
bij een persoonlijk als zakelijk 
interieur. Ze kunnen klein van 
formaat zijn, maar ook heel 
groot. En levensecht. Haar 
kantoor zit op Klein Heilig-
land 69Zw, in het pand waar 
eerder fotograaf Arnold Bart-
man zijn studio had.  

Oma van Sylvia, met vriendinnen 

Sylvia Kieft (l) met Ann de Meester/FHM

Van Gogh - Amandelbloesem: van Gogh museum

Muurmeesters, Klein Heiligland

Albrecht toegeschreven aan Pourbus Saenredam - Nieuwe Kerk: collectie FHM Ohara Koson - Pauwen
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rick kiefer
peter beemsterboer
tekst en foto’s

Rick werd geboren op 24 mei 1939 
in een voorstad van Cleveland vlak-
bij het Eriemeer. Samen met zijn zus 
groeide hij op in een huis waar veel 
muziek klonk. “In onze woonkamer 
stond een Steinway-vleugel waarop 
mijn moeder regelmatig speelde, 
zowel klassieke muziek als de po-
pulaire liedjes van die tijd. De radio 
stond vaak aan. Als klein jongetje 
kwam ik regelmatig bij mijn groot-
ouders, waar ook mijn grootmoeder 
piano speelde. In Amerika hadden 
we overal heerlijke muziek. Zangers 

Op een regenachtige zondag-
middag in december was ik op 
bezoek bij Margit Matthies en 
Rick Kiefer in hun mooie woning 
in de Kleine Houtstraat.
Toen ik Margit een keer op 
straat ontmoette had ze me 
verteld dat haar partner Rick 
jazztrompettist was. Daardoor 
was ik nieuwsgierig geworden 
en wilde ik meer weten over zijn 
leven als jazztrompettist.

en bands en klassieke orkesten, 
ze speelden allemaal op hoog
niveau. Vaak werden dansavon-
den georganiseerd met live mu-
ziek en veel mensen gingen dan 
ook uit dansen.”

Op ongeveer zesjarige leeftijd 
begon Rick met trompetspelen 
in het schoolorkest. “Als kind 
werd ik betoverd door melo-
dieën, of ze nou vrolijk, mooi 
of verdrietig waren. Met een 
trompet kun je zowel zacht als 
hard of hoog spelen en je kunt 
ook spelen met een demper. 
Ik vind het een van de beste 
instrumenten om een melodie 
over te brengen. Later kreeg ik 
één keer per week privéles van 
een trompetleraar. Hij hielp me 
met de basistechnieken en met 
noten lezen. Natuurlijk moest ik 
thuis oefenen, maar dat deed ik 
nooit. Eenmaal thuis gooide ik 
de trompet in een hoek en ging 
honkballen of fietsen.”

“Op de radio hoorde ik de hit-
parade met Frank Sinatra, Nat 
King Cole en George Gershwin. 
Doordat ik een erg goed gehoor 
had, kon ik gemakkelijk iets 
naspelen. Mijn trompetleraar 
realiseerde zich al gauw dat ik 
niet zo graag klassieke stukken 
wilde spelen. Melodieën die ik 
van over de hele wereld hoorde, 
vond ik veel leuker. Hij was erg 

aardig en begripvol en maakte de 
lessen interessanter voor mij. In de 
jaren dertig had hij zelf in dansor-
kesten gespeeld. Hij had wat duet-
ten geschreven en soms pakte hij 
zijn cornet en dan speelden we die 
samen.”

De band op de middelbare school 
speelde regelmatig voor publiek en 
bij de voetbalwedstrijden op vrijdag-
avond. “Ook speelde ik met een 
eigen band in kroegen en verdiende 
daar wat geld mee. Rond die tijd, 
ik was een jaar of vijftien, besloot 
ik dat ik een professionele trompet-
tist wilde worden. Maar ik wilde 
niet naar een muziekschool, want 
daar onderwezen ze alleen klassieke 
muziek. Ik vond het moeilijk om van 
Bach en Beethoven te houden, ook 
al is het fantastische muziek. Maar 
ik wil een melodie horen met een 
emotie die ik via de trompet kan 
overbrengen.”

In 1956, na de middelbare school, 
ging Rick naar New York en speelde 
hij met verschillende bandleiders, 

zoals de klarinettist Benny Goodman 
en de trombonisten Buddy Morrow 
en Urbie Green. “In 1959 - ik speel-
de toen in de band van Woody Her-
man - zei een vriend tegen mij dat 
Maynard Ferguson een trompettist 
zocht. Een paar avonden eerder had 

ik Maynards band zien optreden 
in Birdland, een beroemde jazz-
club op Broadway op 52th street. 
Ik speelde voor bij Maynard en 
hij zei: “Yeah, ik neem je!”, en dat 
was dat. Vanaf die tijd speelde ik 
in zijn band en het was een zeer 
inspirerende periode. Ik vond hem 
een van de opwindendste trompet-
tisten. Hij was vooral beroemd 
om zijn spel in het hoge register. 
In die tijd heb ik veel bijgeleerd. 
Maar ik sliep in hotelkamers en 
ik besefte ook dat er in de VS 
niet veel toekomst voor mij was. 
Slechts vijf of zes trompettisten 
konden er hun brood verdienen 
door studiowerk te doen in New 
York en Los Angeles en voor films 
in Hollywood.”

Na zo’n anderhalf jaar verliet Rick 
de band van Maynard en ging
terug naar Cleveland, waar hij het 
fijn had en niet voortdurend on-
derweg was. “Maar ik wist dat ik 
terug moest om de kost te verdie-
nen. En toen belde Maynard me 
op en vroeg of ik weer in zijn band 
wilde komen spelen. We maakten 
een tournee van twee weken door 
Zweden. Aan het eind daarvan 
had ik de kans om een paar dagen 
naar Duitsland te gaan. Toen ik 
terug was in New York schreef ik 
brieven aan verschillende orkest-
leiders en radiostations in Europa, 
om te kijken of het mogelijk was 
daar de kost te verdienen.”

Rick kreeg aanbiedingen uit Zwe-
den en van een radiostation in 
Hamburg, maar hij kreeg ook een 
aanbieding van de Max Greger 
Big Band in München. Ze wilden 
een album produceren en had-
den een eerste trompettist nodig. 
“Ik had nog nooit leadtrompet 
gespeeld. Ik ben tenslotte jazz-
muzikant en dat betekent soleren 
en improviseren, maar in zo’n 
band moet je de bovenste lijn en 
de hoge noten spelen. Dan moet 
je een sterke speler zijn en geen 
fouten maken. Maar ik dacht dat 
ik dat wel kon, dus werd ik lead-
trompettist bij de Max Greger 
Big Band. We maakten het album 
‘Maximum’, waarin ik ook een 
solo speelde in het nummer ‘Fal-
ling in Love’ (https://youtu.be/tsn-
jvDmZfak).”

In 1965 maakte Rick kennis met 
Margit. “Op een avond, nadat ik 
met de band had gewerkt, was ik 
naar het centrum van München 
gegaan en kwam ik in een kleine 
nachtclub. Op de eerste verdie-
ping klonk muziek en ik hoorde 

iemand zingen, dus ik ging naar 
boven.” En daar zong Margit met de 
band van haar man. Zij, een voorma-
lige Oost-Duitse verpleegster, trad 
op als zangeres van die band. De 
drummer stelde Rick aan haar voor 
en het klikte meteen tussen hen. De 
volgende avond had Rick zijn trom-
pet bij zich en speelde hij een paar 

Platenhoes van het album ‘Maximum”

Rick spelend op een flugelhorn

nummers mee met de band. Niet 
lang daarna overleed Margits man 
op 35-jarige leeftijd en bleef ze 
achter met twee kinderen. Ze ging 
weer aan het werk als verpleeg-
ster in een ongevallenkliniek.
In de jaren daarna ontmoetten 
Rick en Margit elkaar af en toe op 
vriendschappelijke basis en soms 
ging Margit naar een concert als 
Rick speelde.

Max Greger werkte voor de zen-
der Zweites Deutsches Fernse-
hen (ZDF). “Soms deden we een 
show, maar meestal werkten we 
in de studio en dan speelden we 
niet eens goede muziek, maar 
schlagermuziek die was omge-
zet voor een band. Na twee jaar 
had ik er genoeg van en in 1967 
ging ik naar Keulen om te spelen 
in de Kurt Edelhagen Big Band, 
die werkte voor de Westdeutsche 
Rundfunk (WDR). De Nederlandse 
zangeres Corry Brokken had er 
een show van een uur, genaamd 
‘Varietézauber’. Die show deden 
we dan een week lang en de week 
daarna speelden we bijvoorbeeld 
voor de radio allerlei jazzarran-
gementen van jonge componis-
ten. Eén of twee keer per maand 
speelden we voor publiek.” Toen 
de Edelhagen-band een concert 
gaf in Hannover ging Margit daar 
naartoe en ontmoette ze Rick 
weer na afloop. Ze had een dokter 
ontmoet met wie ze ging trouwen 
en Rick had inmiddels in Keulen 
een Braziliaans meisje leren ken-
nen. Hierna verloren ze elkaar uit 
het oog en zouden ze elkaar ruim 
dertig jaar niet zien.

In die tijd leerde Rick diverse
Nederlandse jazzmusici kennen. 
“De pianist en trompettist Rob 
Pronk was ook een heel goede 
arrangeur en hij maakte arrange-
menten voor de Kurt Edelhagen 
Big Band. Hij had ook goede con-
tacten met de bekende Neder-
landse producer Joop de Roo. Joop 
had de leiding over het Metropole 
Orkest en de Skymasters en hij 
produceerde verschillende pro-
gramma’s. In 1967 nodigde hij me 
uit over te komen naar Nederland 
om een aantal solo’s te spelen met 
het Metropole Orkest. We raakten 
bevriend en ik leerde veel gewel-
dige Nederlandse muzikanten 
kennen, zoals de trompettist Ack 
van Rooyen en de saxofonist Ruud 
Brink. Jerry van Rooyen schreef 
alle arrangementen voor de All 
Star Band van Joop de Roo.
Samen met vier andere muzikan-
ten van de Edelhagen-band werd 

Rick Kiefer en Margit Matthies

Rick vertelt over zijn muzikale leven

Margit tijdens haar zangcarrièreV.l.n.r. Rick als kleuter, als schooljongen, als veertienjarige en als volwassen trompettist



10 11

ik uitgenodigd om 
naar Nederland te 
komen voor het ma-
ken van een album. 
Daar ontmoetten we 
de saxofonisten Fer-
dinand Povel en Piet 
Noordijk en de bas-
sist Rob Langereis. 
We maakten ‘Explo-
sive!’ met een band 
die we de Festival 
Big Band noemden.”

In februari 1973 nam 
Rick het initiatief 
om in de Rhenus Studio in 
Keulen, samen met andere 
muzikanten, het album ‘Rick 
Kiefer – Lush Life’ te produ-
ceren. Het werd in 1975ge-
distribueerd door de Dutch 
Record Company. Ook de 
jazz-zangeres Greetje Kauf-
feld, die getrouwd was met 
Joop de Roo, werkte mee aan 
‘Lush Life’. Ze is te horen in 
‘Andorinha’ (https://youtu.
be/1DNPwopVCm8) en in 
‘Morenal’ (https://youtu.
be/5fOyYUttDRo). “Ze is een 
geweldige zangeres. In ‘An-
dorinha’ hoor je Rob Pronk 
samen met haar neuriën. 
Rob en Jerry van Rooyen 
waren in die tijd twee van de 
beste arrangeurs. Rob arran-
geerde vijf van de tien num-
mers van ‘Lush Life’ (https://
youtu.be/L7to41V3BIk) en 
Jerry deed de andere vijf. 
Zo maakte Rob voor ‘Two 
for the road’ (https://youtu.
be/J2nbsdwfuj0) van Henry 
Mancini een prachtig arran-
gement voor strijkers. Het 
album ‘Lush Life’, dat ben ik 
helemaal! Ik deed de trom-
petsolo’s en ik speelde ook 
leadtrompet.”

In Brazilië had Rick een 
jonge man ontmoet die een 
prachtige bossa nova op zijn 
gitaar speelde. Hij had het 
zelf verzonnen. “Ik vroeg of 
ik de melodie mocht gebrui-
ken voor mijn album.
Hij vond het prima en zei dat 
ik het nummer ‘Pro Rick Sa-
bor’ (voor Rick, om te leren) 
moest noemen.
Ik nam het op met een cas-
settebandje. Terug in Keulen 
gaf ik het aan Rob Pronk en 

vroeg ik of hij er een 
samba van kon ma-
ken. ‘Pro Rick Sabor’ 
(https://youtu.be/Au-
jL2H55JEk) werd het 
eerste nummer van 
‘Lush Life’.
Ik stuurde de LP naar 
die jongen in Brazi-
lië en hij was er erg 
trots op. Toch werden 
albums zoals ‘Explo-
sive!’ of ‘Lush Life’ 
niet eens echt uitge-
bracht. Slechts een 
handjevol mensen was 

er mogelijk in geïnteresseerd. 
Later hoorde ik dat sommige 
platen in Japan waren ver-
kocht, maar je kon ze bijvoor-
beeld niet in een platenzaak 
vinden.”

In 1973 ontbond de WDR de 
Edelhagen-band en werd Ricks 
contract beëindigd.
“Ik ging werken als freelan-
cer, reisde veel rond en deed 
dingen voor Polydor en Elec-
trola. Daarnaast werkte ik met 
Peter Herbolzheimer en zijn 
band. Ook werd ik uitgenodigd 
voor verschillende klussen in 
Nederland. Vooralsnog had ik 
dus genoeg werk. Toen werd 
ik gebeld door een vriend 
die werkte met James Last. 
Hij zei dat ze twee weken op 
tournee gingen door Canada 
en vroeg of ik ook mee wilde. 
Vanaf dat moment tot 1976 
heb ik met het James Last 
Orchestra diverse tournees 
meegemaakt. Ik hield niet van 
de muziek die we speelden en 
James wist dat, maar hij vond 
het niet erg. Hij schreef zelfs 
een solo voor me in zijn versie 
van ‘Exodus’ (https://youtu.
be/uYLRwFDTDcg), de eerste 
solo die ooit in zijn orkest is 
gespeeld. “

“Vaak speelden we voor drie- 
of vierduizend mensen en ze 
waren allemaal blij. Stel je 
voor, het grootste deel van 
mijn carrière had ik muziek 
gespeeld die door heel weinig 
mensen werd gewaardeerd, 
maar met het James Last
Orchestra maakten we duizen-
den mensen gelukkig.
Ik had daar een goede tijd. 
Begin jaren tachtig werd ik 

lid van het WDR Tanz-orchester, 
later omgedoopt tot WDR Big Band 
Köln, en daar ben ik bij gebleven 
tot het einde van mijn muzikale 
loopbaan in 2004.”

Op een middag, ergens in 2000, 
kwamen Margit en haar man thuis 
in Braunschweig. Haar man zette 
de tv aan, waar een jazzband
optrad. Opeens herkende Margit 
Rick, die speelde in de WDR Big 
Band. Ze besloot hem een brief 
te schrijven. Omdat hij haar ach-
ternaam niet herkende, liet Rick 
de envelop een tijdje ongeopend. 
Toen hij de brief een paar dagen 
later las, was dat het begin van 
een hernieuwd contact. Rick was 
inmiddels twee keer getrouwd en 
gescheiden.

In 2004 ging Rick met pensioen.
In de tussentijd was de man van 
Margit overleden aan de ziekte van 
Parkinson. Vanaf die tijd zagen ze 

De Kurt Edelhagen Big Band met Kurt Edelhagen
(vierde van links) en Rick Kiefer (derde van rechts)

Rick met enkele leden van het Metropole Orkest

Rick op een poster van de WDR Big Band

Rick spelend in het James Last Orchestra

Voor- en achterkant van de hoes van ‘Lush Life’. Billy Strayhorn schreef de standard ‘Lush Life’ (‘Weelderig Leven’) in de jaren 30

elkaar vaker en werd hun relatie 
intiemer. Op een dag stelde Rick 
voor om naar Nederland te gaan 
en ze bleven een paar dagen in 
Amsterdam. De laatste twee dagen 

waren ze in Haarlem en verbleven ze 
in het Carlton Hotel, maar vanwege 
Koninginnedag hadden ze toen niet 
veel van de stad kunnen zien.

Weer in Duitsland zei Rick tegen 
Margit dat hij meer van Haarlem 
wilde zien, dus gingen ze terug en 
verbleven ze in Joops Hotel in het 
centrum. Dit tweede bezoek aan 
Haarlem leidde er uiteindelijk toe 
dat Margit en Rick in 2005 hun huis 
kochten in de Kleine Houtstraat, 
waar ze mij zo gastvrij hebben ont-
vangen. Tijdens het hele interview 
was zacht op de achtergrond jazz-
muziek te horen. Soms zette Rick 
een nummer wat harder en hadden 
we een korte pauze.

Deze middag kreeg ik een bijzonder 
inkijkje in het leven van een jazzmu-
zikant en heb ik twee heel aardige 
en boeiende mensen ontmoet.
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“Afscheid nemen van iets is altijd 
moeilijk”, zegt ze. Het pand staat 
te koop. Het onderhoud van beide 
adressen gaat haar teveel kosten.

Wat zien we op bijgaande foto’s?
Het antwoord is: fietsen die zijn 
achtergelaten door mensen voor wie 
het blijkbaar worst is dat hun bezit 
verkommert. Wie kwaad denkt, zal 
zeggen dat ze misschien wel expres 
zijn neergezet omdat de eigenaren 
te beroerd zijn om hun schroot bij 
het grofvuil te zetten. En zo staat 
metaal te verpieteren en verroes-
ten.

Gevolg is straatmeubilair dat in de 
weg staat en voor een allesbehalve 
monumentaal beeld zorgt. Op som-
mige fietsen heeft handhaving een 
blauwe sticker geplakt. Daarop 
staat ‘Overschrijding maximale stal-
lingsduur 1 maand’. Blijkbaar
krijgen de eigenaren nog één kans 
om hun bezit op te halen. Maar aan 
de staat van de meeste fietsen op 
het stuk tussen Houtplein, 

Gasthuisvest en Proveniersplein te 
zien zal alleen de schroothandelaar 
ermee in zijn sas zijn.

In plaats van mensen op hun achter-
gebleven bezit te wijzen, is het
misschien een beter idee om dit een 
rekkenvrije zone te maken en elders 
een oplossing te zoeken. in de vorm 
van (ondergrondse) fietsenstallingen 
nabij het centrum. Het idee om een 

fietsenstalling te maken in de kelder 
van het voormalige V&D-gebouw sluit 
daar heel mooi op aan. Dan kunnen 
al de fietsenrekken op het Verwulft 
en die in de Grote Houtstraat lekker 
weg. 
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willem brand
tekst en foto’s

overscHrijding maximale
stallingsduur 1 maand!

Fietsen zijn een doorn in 
het oog van het win-
kelend publiek en van 
toeristen.En dan heb ik 
het hier niet over sta-
len rossen die bereden 
worden door roekeloze 
bezitters, maar overge-
stalde fietsen. Je strui-
kelt erover, zeker in de 
Grote Houtstraat.
In veel fietsenrekken 
kun je als binnenstad-
bezoeker nauwelijks je 
fiets kwijt vanwege
achtergelaten fietsen. 
Gevolg is dat men zijn 
fiets naast de rekken 
zet. Daardoor is er op 
sommige plekken nau-
welijks ruimte om te 
lopen.

Hebben fietsenrekken in de binnenstad nut? maria gaat weg!
ui
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Maria is begonnen als keramist, 
maar heeft haar oven al een jaar 
of tien geleden verkocht. Ze heeft 
enkele van haar dakpannen gedeco-
reerd, geglazuurd. Die zijn zichtbaar 
vanaf het einde van de straat en zijn 
aangebracht toen het dak werd ver-
nieuwd. Het plan was om het hele 
dak te doen, maar dat was een te 
groot project; er pasten maar vier 
dakpannen tegelijk in de oven.

Maria Spaargaren heeft al 
sinds 1996, dus al 26 jaar, 
haar atelier in de Cornelis-
steeg. Ze maakt er schilderij-
en en ze doet dat regelmatig 
in de vorm van een ‘trompe 
l’oeil’: een schildering die het 
oog bedriegt. Ze heeft er een 
privé-werkruimte, die zicht-
baar is vanaf de straat en ze 
woont daar boven. Ze woonde 
eerst in Italië en is met haar 
man hier komen wonen. Ze 
heeft nog steeds een adres in 
Italië, want dat wilde ze niet 
opgeven. 

Maria werkte ook als stewardess 
voor Alitalia maar is daarmee
gestopt, het heen en weer reizen tus-
sen Italië en  Nederland gaat haar 
inmiddels teveel energie kosten.
Nu kiest ze ervoor om niet meer op 
twee adressen te wonen, maar per-
manent in Italië. Ze heeft een klein 
optrekje in een buitenwijk van Rome 
en haar dochter woont daar in de 
buurt. Ze kan niet veel meenemen, 
dus ze verkoopt haar schilderijen en 
keramiek. Je kunt binnenlopen als ze 
er is, of een afspraak maken. 

Al weer een tijdje  geleden heeft ze 
meegewerkt aan de enorme muur-
schildering op het transformator-
huis op het Boterpleintje, aan de 
Leidsevaart. En verder maakt ze ook 
in opdracht bij mensen thuis muur-
schilderingen, zoals een Toscaans 
landschap in een toilet. Dat maakt 
die kleine ruimte veel groter en aan-
trekkelijker.
 
In het voorjaar van 2015 is over Ma-
ria een achtergrondartikel versche-
nen in De KampHeilige.
Oude nummers van De KampHeilige 
zijn te vinden via de website van de 
wijkraad: www.wijkraadheiliglanden-
dekamp.nl/wijkkrant-kampheilige/ 

robert jaspers focks
tekst en foto’s
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Frans werd in 1943 geboren als 
eerste van de zes kinderen Van 
Heiningen. Als elfjarige jongen 
wist Frans al dat hij fotograaf 
wilde worden en was hij op zoek 
naar een plek om dat te leren. In 
de studio van fotograaf Paul Huf 
in Amsterdam kon hij tegen beta-
ling van 250 gulden per maand 
klusjes doen, maar dat ging zijn 
vader natuurlijk niet betalen.

Omdat hij ook geïnteresseerd was 
in techniek ging Frans vervolgens 
naar de LTS, waar hij het diploma 
Elektricien behaalde. Na nog 
wat onafgemaakte vervolgoplei-
dingen, zijn diensttijd en enkele 
omzwervingen ging hij werken bij 
een elektrotechnisch bedrijf als 
tekenaar van installaties.
Dat bleek echter niets voor hem 
te zijn.

Zijn oudste zus Virga werkte in 
het Academisch Ziekenhuis Lei-
den. Toen Frans vroeg of ze daar 
nog een fotograaf nodig hadden, 
kon hij er solliciteren. “Ik ben 
aangenomen op basis van mijn 
elektronica-achtergrond met aan-
vullende diploma’s. Ik ging wer-

In het Platform voor Kunsten 
aan het Groot Heiligland 37, 
kortweg 37PK, was van 17 fe-
bruari tot en met 6 maart een 
overzichtstentoonstelling te 
zien van fotograaf Frans van 
Heiningen. Kort na de opening 
van de tentoonstelling heb ik 
daarover met hem gesproken.

ken als medisch fotograaf in het 
pathologisch laboratorium. Verder 
ben ik in Leiden gestart met een 
opleiding aan de Fotovakschool.”

In 1969 was zijn broer Ide met 
medeleerlingen aan de mime-
opleiding van de Amsterdamse 
theaterschool bezig met een expe-
rimentele voorstelling. “Ze wilden 
daarvoor een lichtshow maken en 

in mijn vrije tijd werkte ik er aan 
mee. In die voorstelling zaten mijn 
allereerste dia’s voor een thea-
terproductie. Ik had ze gemaakt 
via een elektronenmicroscoop in 
het laboratorium. Die moest eerst 
worden ingesteld. Dat gebeurde 
met een ster op een plaatje die 
langzaam uit elkaar werd gedraaid 
tot hij was ingesteld op de juiste 
focus. Met behulp van degene die 
hem bediende maakte ik van elke 
tussenstand een opname.
Uiteindelijk had ik er zo’n dertig 
dia’s van. Onder de naam ‘Implo-
sion’ is de voorstelling in première 
gegaan.”

Frans raakte gefascineerd door 
lichtprojectietechnieken. “Op de 

zolder van het laboratorium 
fotografeerden we allerlei 
post-mortem-materiaal. 
Maar ik zat ook achter de 
microscoop, waarmee ik 
dia’s maakte van kristallen 
die ik zelf fabriceerde met 
zoutoplossingen.
Op de begane grond van 
het ziekenhuis was een 
grote instrumentenmakerij. 
Daar werden apparaten 
gemaakt waarmee je elek-
tronisch een specimen kon 
instellen en sturen.
Tussen de middag kwam ik 
er vaak en daar hebben ze 
mij leren draaien en frezen. 
Ik heb er veel apparaten 
kunnen maken die werden 
gebruikt in voorstellingen 
en muzikale lichtshows.”

Voor Frans begon het alle-
maal rond 1970 in Fantasio 
II, een voormalige melkfa-
briek aan de Haarlemmer 
Houttuinen in Amsterdam. 
In plaats van die fabriek te 
slopen maakte de gemeen-
te er een jeugdcentrum van 
met een sleep-inn. In de 
fabriekshal konden popcon-
certen en festivals worden 
gehouden.
“We werden gevraagd om 
lichtshows en projectie te 
doen in Fantasio II en later 
ook in Paradiso.
Ik had een kamer
tegenover Amster-
dam CS. ’s Morgens 
ging ik eerst naar 
mijn werk op het la-
boratorium in Leiden.
Tussen de bedrijven 
door maakte ik er 
dia’s van foto’s uit 
tijdschriften zoals 
Life, die ik dan weer 
gebruikte voor de 
lichtshows in Fanta-
sio II en Paradiso.”

Opening van de tentoonstelling op 17 februari 2022 in 37 PK met in het midden Frans 
en links zijn zus Virga

Via de Pani Austria-projector (rechts) wordt de afbeelding (links); de figuur en de duif 
weergegeven

Toen Perspekt in 1971 of-
ficieel als Technische
Theatergroep werd opge-
richt, verzorgden Frans en 
zijn technici het beeldma-
teriaal en de projectietech-
nieken bij ‘Paganini Syn-
droom’ in 1971 en ‘De val 
van Rabenshalle’ in 1973.
“Aan ‘De val van Rabens-
halle’ hebben we keihard 
gewerkt, maar ik vond het 
ook een heel inspirerende 
tijd. Later gingen we op 
maandag ook lesgeven in 
de theaterruimte van de 
Egelantier. Michael Hel-
merhorst vertelde dan hoe 
je met lichtbeelden kon 
omgaan op toneel, Albert 
Diederik had het over ont-
werpen en ik  gaf les in pro-
jectietechniek. ’s Middags 
lieten we de cursisten dan 
zelf aan de gang gaan. Dat 
hebben we zo’n twee jaar 
gedaan. Uiteindelijk dron-
gen die projectietechnieken 
ook door tot de Neder-
landse theaterwereld. Het 
Publiekstheater heeft er in 
1975 als eerste iets mee ge-
daan in haar opvoering van 
de ‘Gijsbrecht van
Aemstel’.”

In 1975 nam Frans zijn 
ontslag bij het Leidse zie-
kenhuis en ging hij vol-

ledig voor Perspekt 
werken. “De projec-
tietechniek voor de 
Perspekt-voorstelling 
‘Sanatorium Klep-
sydra’ in 1984 heb ik 
nog voorbereid, maar 
daarna ben ik voor 
mezelf begonnen als 
fotograaf en docent 
theatertechniek.”

“In die tijd heb ik 
met heel veel plezier 

Enkele momenten uit een video van een vloeistof-animatie van Frans

De Vogelman op de voor-
malige Spaarnekerk

Deel van een wand op de tentoonstelling met vrouwenportret-
ten, met linksonder een foto van de zangeres Madeline Bell

Frans met een shirt van
de rockmusical ‘Zeldzaam’

Momentopname uit een geanimeerde film

 'De ster waarmee de elektro-
nenmicroscoop werd ingesteld'
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saskia

robert jaspers focks
tekst en kleurenfoto’s

zwart/wit foto’s:
Noord-Hollands archief

Ze woont hier al 3 levensfasen: als 
jonge vrouw, met kleine kinderen en 
weer zonder kinderen. In 1993 kocht 
zij haar huidig huis tegenover Soel-
laart. Voordat het zover was heeft zo 
ook wijk ‘Bos en Vaart’ overwogen, 
maar de reuring en het buurtgevoel 
in deze wijk beviel veel beter. Er is 
hartelijkheid: je groet elkaar, je helpt 
elkaar door over en weer gereed-
schap te lenen. Maar ook de mores 
van gezellige praat zonder dat er 
over mensen geklets wordt: het be-
oordelen van mensen vindt minder 
plaats. Verder zijn er buurtiniti-
atieven: de Brakenboertuin, de 
Buurtmaaltijd, het Opzoomeren. 
Maar ook op cultuur(historisch) 
gebied heeft de wijk veel te bie-
den. Dit vindt ze grote kwalitei-
ten van de wijk.

Om met kinderen in de wijk te 
kunnen blijven wonen heeft ze 
gekeken naar groene, veilige 
ontdek- en speelplekken. Zo 
zag ze achter de Burretstraat 
een vrije ruimte geschikt voor 
spelende kinderen en ook het 

Het is een zonnige dag 
in februari en de stor-
men Corrie, Dudley en 
Eunice zijn gaan liggen. 
De krokussen komen 
weer uit de grond.
Tijd voor een gesprek 
met Saskia. 

Saskia woont al 36 jaar 
in onze wijk, waarvan 
32 op de Gedempte 
Oude Gracht. De ken-
nismaking met de wijk 
begon toen zij in de 
Ravelingsteeg ging 
wonen. Ze is geen 
geboren Haarlemse, 
maar een Amsterdamse 
die is opgegroeid in 
Heiloo. Ze werkt bij de 
gemeente Haarlemmer-
meer en is een fervent 
fietsforens. Ze heeft 
in 2002 auto haar auto 
weggedaan en doet al-
les per fiets of OV.

Piet van Heerdenpleintje en de Ege-
lantierstuin. Favoriet met kleine 
kinderen was de Brakenboertuin. 
“Wat een rijkdom in zo’n stedelijke 
omgeving!”

autovrije droom
Als ik vraag wat ze mooi of goed 
vindt aan onze wijk blijkt dat dat 
vooral de autoloze straatjes zijn.
Dat zijn voor haar de mooiste plekjes 
in de wijk. Autovrij lopen naar een 
andere wijk, in een mooie omgeving. 

Tijdens haar wandelingen door de 
wijk heeft ze een eigen route die zo-
veel mogelijk door die straatjes gaat: 
Gortestraat, Zonnesteeg, Egelantier-
tuin, Omvalspoort, Cornelissteeg. 
Ook Groot - en Klein Heiligland zijn 
prachtig, met die mooie gevels en de 
kromming in de straten. “Let maar 
eens op, geen van de straatjes is 
recht.”
Stel je eens voor, dat er in die mooie 
straatjes geen auto’s zouden staan. 

mag ik met u de 
wijk doornemen?

Op 19 januari deden het Frans Hals 
Museum en Museum Haarlem mee met 
de ludieke Museum Gymactie. De drie 
sessies van sportinstructeur Suzanne 
Betlem in het FHM waren al voor mid-
dernacht ‘uitverkocht’.

Super leuk natuurlijk dat in de zaal met 
de wereldberoemde schutterstukken 
van Frans Hals het hoofd leeg gemaakt 
kon worden met een pittige workout. 
Dat ging op blote voeten. Achteraf was 
iedereen enthousiast. Er kwamen bij de 
inmiddels vertrokken directeur Ann De-
meester al reacties binnen: Kan dit niet 
elke week? Kunst werd node gemist. 
Nicole van Eerdt verwoordde het na 
afloop zo: “Kunst sterkt de geest, voert 
je weg naar een andere wereld. Je bent 
ook even helemaal weg uit je dagelijkse 
beslommingen.”
Corona is nog niet weg,
de 1,5 meter inmiddels wel.
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Heeft de landelijke protest-
actie van Cultureel Neder-
land effect gehad? Je zou 
kunnen denken van wel, 
want de versoepelingen 
gingen een week later op 26 
januari in.
De musea mochten weer 
open waarbij een maxiumum 
van 1 persoon per 5 vierkan-
te meter geldt, de theaters 
en bioscopen gelukkig ook 
met inachtneming van de 1,5 
meter afstandsregel. 

willem brand
tekst en foto’s FHM

workoutS in
FranS HalS muSeum
en muSeum Haarlem

Foto’s MH: Aangeleverd

gewerkt aan de rockmusi-
cals ‘Zeldzaam’ in 1988 
(https://youtu.be/hHMZm-
MwcSAA) en ‘A night at 
the Cotton Club’ in 1989 
met Madeline Bell en 
Ruth Jacott (https://youtu.
be/GtJWvZIB3Kw).

Verder gaf ik bij verschil-
lende theateracademies les 
in theatertechniek, waar-
voor ik ook een lesboekje 
had gemaakt.
Er zijn leerlingen die mij 
nog steeds weten te vinden 

als ze met vragen zitten.
Of als ze iets speciaals wil-
len laten maken, verwijs ik 
ze door naar de werkplaats 
van Huib Nelissen.

Pas in januari 2021 heb 
ik mijn inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel op-
gezegd. 
Op vrijwillige basis werk ik 
nog regelmatig met Ide en 
zijn mimecollega’s. Deze 
tentoonstelling heb ik ook 
samen met hem en mijn zus 
Virga ingericht.”

Frans op zoek naar een bepaalde foto in zijn woonruimte/atelier
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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 Femke Ditmars van het 
Groot Heiligland.

Ze weet te vertellen dat Has Ous-
hoorn in 1974 eigenhandig de Ra-
velingsteeg autovrij heeft gemaakt 
door bij de ingangen van de straat 
een verkeersbord (verboden in te 
rijden) te plaatsen. Nu kun je je niet 
meer voorstellen dat daar auto’s in 
twee richtingen doorheen reden. 

Ze heeft variaties op haar wandel-
routes, om het interessant te houden 
bij de dagelijkse 10.000 stappen 
en zo te meanderen door de wijk. 
Hierbij kijkt ze graag om zich heen. 
Er valt steeds wat te ontdekken. Ze 
vindt de wijk niet eenvormig en het 
is hier “klein maar fijn”, er zijn veel 
verschillen en dat is een grote kwali-
teit. Zo viel haar 
op dat Maria in 
de Cornelissteeg 
haar mooie schil-
derijen en tromp 
l’oeil’s met flinke 
korting verkoopt, 
evenals haar 
schilderspullen, 
omdat ze gaat 
verhuizen. 

Ook horecabe-
zoek was met 
kleine kinderen 
mogelijk omdat 
café Van Egmond 
binnen het bereik 
van de babyfoon lag. Dat was wel 
handig. Haar kinderen wonen nu op 
kamers, daardoor staat de helft van 
het huis leeg en oriënteert Saskia 
zich op een andere woning.
 
Alweer tientallen jaren geleden 
was Saskia actief in de wijkraad, 
met daarbij vooral aandacht voor 
de autovrije droom. Rond 2002 was 
er 6 keer per jaar binnenstedelijk 
overleg met de wethouder over par-
keer & verkeer in de binnenstad en 
een initiatief om parkeren op straat 
duurder te maken dan parkeren 
op straat. Het doel was om zo te 
stimuleren de auto niet op straat 
te zetten. Auto’s zouden in de par-
keergarage goedkoper, beveiligd en 
droog staan. En is toen afgesproken 
dat buurtbewoners met hun buurt-
abonnement zowel in De Kamp - als 
de Houtplein garage konden parke-
ren. Er zijn enquêtes gehouden en 
zwartboeken geschreven, ook over 
vrachtverkeer door de wijk. Echter 
buurtbewoners zijn niet meer in 
parkeergarages gaan parkeren, dat 
was voor Saskia ook het moment om 
te stoppen met haar inzet: “Je moet 
niet doorgaan een dood paard te wil-
len zadelen”. “Maar wie weet, times 
they are changing”, zegt zij met een 
knipoog. Als er doel of een kantel-

punt voor bewonersactiviteiten is, 
dan wil ze zich inzetten voor de wijk.

Vanuit wijkraad zijn destijds voor de 
Egelantiertuin wel 3 of 4 ontwerpen 
gemaakt, met als doel het leuker te 
maken. Helaas is dat weinig succes-
vol gebleken.
Saskia denkt dat de Egelantiertuin 
baat zou hebben bij een buurtidee, 
een initiator en bij mensen die zich 
eraan willen verbinden.

Een goed resultaat is dat de
Gedempte Oude Gracht is aange-
pakt. Na alle overleggen is de inrich-
ting (pas) 10 jaar later aangepast. 
Nu ligt er een verhoogd fietspad 

tussen stoep en geparkeerde auto’s. 
Eerst was het direct naast de rijden-
de auto’s, wat bij inparkeren en door 
bussen en druk verkeer onveilig 
is. Het idee was om alleen bestem-
mingsverkeer en OV door de GOG 
te leiden, want die doorsnijdt routes 
voor langzaam verkeer.
Dan is veel autoverkeer onhandig.

De komst van jongerencentrum Flin-
ty’s, of de (heroïne)gebruikersruimte 
aan de Gravinnesteeg, daar had ze 
geen bezwaar tegen.

De Dakkas gaf in het begin wel 
geluidsoverlast, maar nadat de ei-
genaar (beheers)maatregelen heeft 
getroffen is het acceptabel. Ze hoopt 
niet dat er ooit een feestcafé komt, 
want je bent als buur afhankelijk van 
hoe men zich aan afspraken houdt.

Hotelrealiteit
Wel heeft ze bezwaar tegen de 
komst van een hotel met 95 bedden 
in De Egelantier. Ze vindt er dit van: 
“Het betekent de komst shitwinkels 
(zie Amsterdam) en rolkoffers. Het 
zal een aanzuigende werking heb-
ben op autoverkeer voor gasten 
en personeel en op bussen voor 

gasten en ook op 
vrachtauto’s voor 
de bevoorrading. 
En dat terwijl het 
verkeerscirculatie-
plan uitgaat van 
een autoluwe bin-
nenstad, dat rijmt 
niet met elkaar.” 

En dan de waarde 
van het monument 
waar inwoners 
veel voetstappen 
hebben liggen. Het 
is een ziekenhuis 
geweest en later 
waren er lessen in 

schilderen, beeldende kunst, muziek, 
dans en een peuterspeelzaal. Nu 
wordt het monument minder toegan-
kelijk voor inwoners. Het cultuurpo-
dium van het hotel moet daar wat 
voor terug gaan brengen, maar daar 
heeft ze niet veel fiducie in. Ze denkt 
dat het een gebouw wordt voor “the 
few”. Ze had er liever een deel van 
het Frans Hals Museum (De Hallen) 
in gezien. Dat is een gemiste kans.
Ze heeft niet het idee dat bij de te 
verwachten effecten voor de binnen-
stad van Haarlem alles door de ge-
meente goed is uitgezocht en afge-
wogen. “Er was toch een hotelstop?”

En verder heeft ze nog een idee voor 
wat meer groen in de wijk.
Het pleintje in de Korte Hofstraat is 
al erg mooi als de bomen bloeien, 
maar wel stenig. Er zou misschien 
een vijver met rondom groen kunnen 
komen. Goed voor de vogels, want 
die zijn er steeds minder in de wijk.

Als ik tenslotte vraag ik of ze na al 
die vragen toch nog iets niet heeft 
kunnen zeggen, zegt ze: “We wonen 
in een prachtwijk” 
Dat is een mooie afsluiting.
Ik had een leuk gesprek!

lekker koFFie drinken met bananen-
brood bij mica

... Het FranS HalS muSeum weer 
open iS

die bed & breakFaSt van marjan 
& kaSper aan de kleine Hout-
Straat 80 (Studio koning)

... onS Stukje wijk zoveel mooie 
muSea HeeFt

de toFFe ondernemerS die op klein 
Heiligland 84 zitten, waaronder 
keramiSte Quirine van love Q

wandelen door onze buurt en
genieten van alle mooie monumen-

ten en gevelStenen, zoalS o.a.
Het Statig HoFje, met een lange ge-
ScHiedeniS, op klein Heiligland 64

... we weer op Het terraS kunnen 
zitten in de binnentuin van cleeFF

een rondje lopen in de 
egelantiertuin en genieten 

van de lentebloemen

de waanzinnig mooie toekomSt-
plannen voor de egelantier

... we in de wijk reStaurant olivijn 
Hebben met  1 micHelinSter

... er zoveel panden worden opge-
knapt door leuke menSen, waar-
door de wijk zo lekker diverS iS
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