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parkeergarage . . .
vergroend
De Dakdokters
fotografie

12 plantenbakken van vier meter
breed voor de gevel aan de De
Witstraat, geven parkeergarage
De Kamp een groenere en aangenamere aanblik.
De bakken hangen per vier onder elkaar in 3 verticale stroken.
De bakken zijn aan de voorzijde
voorzien van staalplaten die aan de

Het is lente aan het strand
wind draait molens in ons zicht
we hebben van onze fouten veel geleerd –
nee, het water stijgt niet meer.

bovenkant recht maar van onderen
golvend zijn afgezaagd. Spandraden
tussen de bakken accentueren de verticale lijnen van de garage en vormen
houvast voor de beplanting om te kunnen
groeien en klimmen.

Feestelijke opening op 10 mei
Wethouder Cora-Yfke Sikkema is verheugd
over de aanblik. Idealiter zou de gehele
gevel groen moeten worden maar daar is
te weinig budget voor; vertelt Cora-Yfke.
Zij vindt de roest wel mooi passen bij het
groen. en is blij met de participatie van de
Wijkraad, bewoners e.a. bij het ontwerp,
gemaakt door “De Dakdokters”.
De luifel is, op verzoek van bewoners,
voorzien van een houten boeideel en een
sedum dak. De Dakdokters hebben gekozen voor een beplanting van inheemse
soorten die goed zijn voor het milieu en
aantrekkelijk voor insecten, bijen en vlinders. Daarmee gaat de parkeergarage
bijdragen aan een grotere biodiversiteit in
de binnenstad.

Warmte hangt tussen Haarlems huizen
bruggen van het Spaarne sluiten niet
terrassen zweten obers uit –
nee, het klimaat verandert niet
In tuinen van Kamp en Heiligland
lessen rosé en wit menig dorst
zuchten kinderen aan de moederborst –
ook de zomer ziet er zonnig uit
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buurtmaaltijd . . .
IN DE EGELANTIERTUIN

Stella
Eind juni belde mijn buurtvriendin
Lenny van Hazebroek (de vrouw
van Has Oushoorn) bij mij aan in
de Zonnesteeg. “Stella, ik heb een
vraag aan jou”, sprak Lenny tegen
mij: “Woensdag 5 juli is er weer
een buurtmaaltijd, dit keer een
buurt BBQ in de Egelantiertuin.
Bij mooi weer.
Door de jongeren van Flinty’s voorbereid, met muzikale omlijsting ook
door de jongeren van Flinty’s. “Mogen de jongeren van Flinty’s dan
stroom bij jou aftappen ?”, vroeg
Lenny voorzichtig. “Maar natuurlijk”, antwoordde ik meteen. “Dat is
prima.” “Lenny”, zei ik, “als er iets
is, kun je altijd naar mij toe komen
!!” Lenny blij, ik blij.

In de tuin is al van alles te zien:
- een springkussen voor de kinderen
- jongeren die inzingen bij de
geluidsinstallatie
- rijen tafels met zitbanken
- BBQ kooksets.
Ik voel al : dit gaat een fantastische
avond worden. En meer mensen

Woensdag 5 juli

STUDIO

Dit wordt een schitterende dag, dat
zag ik ’s morgens al: helblauwe lucht
met een prachtig stralende zon; de
ideale setting voor een BBQ !
De goden zijn met ons. Ik heb er zo’n
zin in dat ik met vriendin Martine de
Jager al om 17.00 uur de Egelantiertuin inloop. Even buurtvriendin Els
Hofsté bellen dat ik al in de tuin ben.

komen al in de tuin.Martine, Els en
ik zoeken een mooi plekje uit. We
praten gezellig met elkaar en met
andere buurtbewoners.

B R E U K E R

ontwerp - illustratie - drukwerk

Klein Heiligland 5
2011 EB Haarlem
T 023 531 1920
M 06 4404 2803

patchwork , quilting
and more

Groot Heiligland 66, 2011 ES Haarlem
+31 (0) 23 534 00 79
desampler .NL | info@desampler .nl
Volg ons op Facebook : de Sampler
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Opzoomeren . . .

meld om mee te helpen met grote steun bij de inkoop
van het drinken via de winde voorbereidingen. Hier
kel waar zij werkte.
zijn we echt heel blij mee.
We zullen haar nooit verHelaas kregen wij ook heel geten. In september vorig
jaar deed zij nog volop
slecht nieuws:
mee, en is onderstaande
Ineke van Dam, een aktieve deelneemster aan de foto gemaakt.
voorbereidingen is onlangs
overleden na een half jaar Dit was mijn laatste stukje
over het Opzoomeren, want
ziekbed. Ineke was energiek en pakte alles heel ef- ook ik geef het stokje door
ficiënt aan. Ook was zij een aan de nieuwe ploeg.

zoals altijd
was het een
groot succes!
Tine Lambers

De plantjes lachen ons
weer in de straten tegemoet en het onkruid is
verminderd. Maar voor het
zo ver was werd er hard
gewerkt onder de bezielende klanken van het
straatorkest : “Huiskamergeluk”.
Zij hebben ook met kritische blik
naar de verrichtingen gekeken en
geadviseerd de Gouden Spriet dit
jaar uit te reiken aan Maud Verbruggen uit de Wittstraat. Zij werkte
zelfs nog ’s middags door om ook
voor haar zieke buurman alles in
orde te krijgen. En dat met resultaat.
Er was om 12 uur zo veel tuinafval
dat de containers van de Spaarnelanden uitpuilden en zelfs de helft
er niet in kon. Dat was geen wonder
want er waren kleinere containers
door Spaarnelanden geleverd en dan

ook nog eens de helft van andere
jaren. De helft van het afval moest
dus op een andere wijze worden opgehaald; helaas behoorde los afvalophalen volgens Spaarne-landen niet
tot hun taak. Slechts dankzij veel
overredingskracht is het toch gelukt
hen hiertoe te verleiden en was de
binnentuin na het week-end weer
toonbaar.
Na het wieden en plantjes poten
heeft Ineke ons als van ouds verwend
met haar heerlijke soep en salades.
Dit keer zijn we binnen ons budget
van de wijkraad kunnen blijven dankzij de gulle vrijwillige bijdragen.
We willen jullie daar allemaal hartelijk voor bedanken.

Ook willen we de mannen
bedanken die ons geholpen
hebben de tafels in het
ABC op te zetten en weer
af te breken.
Er is heugelijk nieuws: de
voorbereidingskommissie
was gehalveerd, maar tot
onze vreugde heeft een oproep tijdens de buurt BBQ
goed geholpen en hebben 5
nieuwe mensen zich aange-

de wijkraad . . .
beste buurtbewoners
Annelie Bulsing
De zomervakantie staat
voor de deur! Hier in
huis zijn de jongens hard
aan het leren voor hun
laatste proefwerken
maar iedereen kijkt
enorm uit naar de vakantie. Ik vind dit altijd
een moment om even
terug te blikken. Niet
alleen voor wat betreft
thuis, maar ook met de
wijkraad.

In het voorjaar hebben we ons vooral bezig
gehouden met het parkeerbeleid. Het voorstel
vanuit de gemeente, waar de gemeenteraad
eind december mee had ingestemd, kon helaas
niet rekenen op grote bijval. Twee bewoners
uit onder andere Haarlem-Noord zijn handteEr waren veel gezellige
keningen gaan inzamelen om een referendum
gebeurtenissen, maar ook
aan te vragen. Samen met de wijkraad Binverdrietige. We kregen
nenstad en Vijfhoek/Raaks/Doelen hebben we
deze week het verdrietige
bericht dat Ineke van Dam officieel bezwaar ingediend bij de bestuursrechter, maar zij verklaarde het referendum
vorige week is overleden.
Ineke heeft zich lang inge- rechtsgeldig (op de website kunt u precies nazet voor de wijk, onder an- lezen waarom wij vonden dat het referendum
dere voor het Opzoomeren. er niet zo moeten komen). Dat referendum
komt er nu wel en vindt plaats op 19 juli. Dan
We wensen alle bewoners
kunnen alle inwoners van Haarlem boven de
van de Essenhof, voor wie
16 (dus ook de jongeren zonder rijbewijs of
Ineke een dierbare buurvrouw en bewoonster was, auto) naar de stembus. Ik wens iedereen veel
wijsheid toe!
heel veel sterkte toe.

4

Het Opzoomeren in mei was ook
weer een groot succes. De plantjes
konden deze keer worden opgehaald
in de binnentuin aan de Essenstraat/
Burretstraat en alle bezems en kruiwagens van Spaarnelanden stonden
daar ook weer klaar. De gouden
grasspriet werd tijdens de lunch
uitgereikt aan Maud Verbruggen,
bewoonster van de De Witstraat.
Dames van de Opzoomercommissie:
veel dank weer voor de organisatie
en het ABC en de dames van de catering: veel dank voor de heerlijke
lunch! En Tine, speciaal aan jou
hartelijk dank voor al je werk voor
de commissie nu je het stokje (of is
het een schepje?) overdraagt aan
anderen.
En om de zomer in de luiden was er
op 5 juli een geweldige buurtbarbecue. Ik kon er helaas zelf niet bij
zijn, maar heb gehoord dat het een
groot succes was. Deze geslaagde
samenwerking tussen Flinty’s,
bewoners, Museum Haarlem, de
gemeente en de wijkraad vormt
een belangrijke kern in onze buurt.
Lenny en Has, Tobias en Melvin:
enorm bedankt dat jullie je elke keer
zo inzetten om zo’n succes van het
buurteten te maken en zo bijdragen
aan verbinding en onderling contact
in onze buurt.
Namens de hele wijkraad wens ik iedereen een heerlijke zomer toe!
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in beeld . . .
piet van heerden
Willem Brand

Samenstelling en tekst

Piet van Heerden begon als schilder maar
vond zichzelf niet goed
genoeg. Na zijn dood
komen zijn schilderijen
pas boven water.
Hij heeft ze altijd zorgvuldig voor familie en
vrienden verborgen
gehouden. Als beeldhouwer liet hij een groot
oeuvre aan kleine plastieken van vooral dieren vrouwfiguren na.

foto: Piet van Heerden

In 2006 verscheen er een eerbetoon
in woord en beeld aan een kunstenaar die volgens samensteller Leo
Duppen deed wat hij voelde. Hij noteerde zelden titel, formaat, oplagen
en jaar van ontstaan van zijn beelden. Met grote regelmaat hernam
hij een ontwerp en
voerde het in gewijzigde vorm opnieuw
uit. Alsof het altijd
beter en verfijnder
kon. Om die reden
bestaan er van zijn
kleine sculpturen
ook zoveel variaties.
De omvangrijke monografie werd gemaakt in opdracht
van de Stichting Piet van Heerden,
die in het leven geroepen werd door
zijn dochter Mignon van Heerden en
haar echtgenoot Frans Klerkx, beiden kunstschilder.
Piet was de op één na jongste in een
gezin van zeven en de enige jongen.
Als hij op zolder ging tekenen, zette
hij eerst een bezem tegen de deur,

zodat zijn moeder niet kon zien wat
hij aan het tekenen was. Maar schilder worden zat er niet, Piet moest
op de ambachtsschool eerst maar
een beroep leren. Hij kreeg er les in
smeden, bankwerken en vaktekenen.
Een jaar was hij een bankwerker en
een jaar tekenaar. In 1942 kwam hij
na een tekenwedstrijd terecht bij
een tekenfilmbedrijf in Den Haag.
De laatste oorlogsjaren dook hij
onder. Na de oorlog nam hij les bij
Henri Boot, die op
Klein Heiligland 43
woonde.
In 1953 zegt hij in
een van de schaarse
interviews dat hij
als schilder een
stamelaar is. ‘Ik zou
er alles voor over
hebben iets te kunnen scheppen dat
mijn geluksverlangen zuiver uitdrukt
en dat begrepen wordt.’ Hij is dan
bijna dertig. Twee jaar later stopt hij
met schilderen en wordt beeldhouwer. Zijn menselijke figuren worden
door Ed Leeflang omschreven als
raadselachtig en eenzelvig.
Van Heerden boetseert speelse gym-
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nastes, ballerina’s, touwtjesspringsters en steltloopsters in levendige
houdingen. Ook dieren vol beweging
maakt Piet graag: honden, paarden,
hanen. Uit de monografie: Hoewel
hij als beeldhouwer zich ver verwijderde van de schilder, ontrouw betekende dat niet. Ook in de beelden
en beeldjes blijft verstilling en ingekeerdheid voelbaar, maar anders.
Het is om de subtiele formulering
van de dichteres Vasalis te lenen, gekomen tot een ‘onzware ernst’. Wat
je ziet is zintuigelijke vreugde, de
lichtvoetige uitingen van levenslust,
de onnadrukkelijke humor.

aan de Kleine Houtstraat, leefde hij
een teruggetrokken bestaan.
Wie hem daar ooit heeft bezocht,
kon zich amper voorstellen dat uit
zo’n bedrukkende chaos zoveel fijnzinnigs voortkwam. Hij boetseerde
daar doorgaans uit het hoofd: een
schaatsenrijder poseert nu eenmaal
niet, net zomin als een boxer die
zojuist zijn voorpoot heeft opgetild,
een steltloopster of een steigerend
paard.

Is chaos ook niet ergens
een vorm van orde,
vraag je je af als je zijn werk ziet en
de plek waar het is ontstaan. Wat
vaststaat is dat Piet, eigen aan een
volbloed kunstenaar, een ideale wereld schiep. Daar tegenover stond

het altijd onvolmaakte dagelijkse leven. Ja, een kunstenaar is ook maar
een mens. Wat Piet deed was zijn
geluksverlangen verbeelden, schrijft
Leeflang. Juist in het minimale toont
zijn werk zijn geheimzinnige monumentaliteit. De beeldjes doen ook
nooit identiek of routineus aan.
Dat is ook te danken aan de huid van
zijn plastieken.
Hij varieerde door zijn diepgaande
kennis van patina-recepten zozeer
dat geen enkel beeld gelijk is aan
een ander.
Piet kreeg ook opdrachten voor
grote beelden. Zijn brons ‘Vrouw
aan het water’ staat in de tuin van
het Kennemer Gasthuis. En één van
Piets paarden, zijn lievelingsdier,
staat op het Piet van Heerdenplein
in De Kamp vlakbij zijn oude woonwerkhuis. Hoe toepasselijk!

Klaar voor de sprong
Scheppen om te vergeten.
Om niet te hoeven praten ook.
Vergeten dat er ooit een einde komt.
Weten dat woorden ook niet alles zeggen.
Opgaan in het hier en nu en de materie.
Immer op zoek naar het verstilde gebaar
dat spreekt met de kracht van oer,
en altijd klaar voor de sprong.
(Gedicht Willem Brand)

In zijn leven ontbraken die kwaliteiten trouwens niet, schrijft Leeflang,
al kwamen ze hoogst zelden tot uiting. Leeflang schrijft: Hij was een
introverte en uiterst bescheiden persoonlijkheid. In zijn ordeloze woonwerkruimte in het verscholen huis

Om uw behandeling goed te kunnen plannen hebben wij voorkeur voor telefonisch contact.
Schagchelstraat 24-zwart
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Onbewoonbaar
verklaard . . .

Hade in de
heiliglanden . . .

17de eeuwse achterhuis

Willem Brand

Samenstelling en tekst

Van 1969 tot 1996 was het
achterhuis gelegen tussen de
Kleine Houtstraat en de Lange
Hofstraat woon-werkruimte van
beeldhouwer Piet van Heerden
(1924-1996).
Naar hem is zo’n vijftig meter
noordelijker een plein vernoemd.

Hadewijch Wouters
Ondanks de slechte staat zetten
Mignon en Frans de koop door.
Twee jaar hebben ze keihard aan de
restauratie en inrichting gewerkt.
Frans: ‘Het was echt in vreselijke

Na Piets dood in 1996 verbouwden
dochter Mignon en schoonzoon
Frans het 17de eeuwse in onbewoonbare staat verkerende achterhuis tot een pareltje van een woonhuis. Dat is zo fraai en met zoveel
liefde gedaan dat bewoners en pand
tweemaal geportretteerd werden in
Country House en Buitenleven.
Dochter Mignon vertelt daarin dat

van Monumentenzorg.’ Het resultaat
mocht er zijn. De troosteloze ruimtes
werden omgetoverd tot een warm en
stoer geheel.
De oorspronkelijke koud op het
zand liggende houten vloer in de
keuken werd vervangen door oude
plavuizen, eigenhandig door Frans
gelegd. Van de nog bruikbare houten
vloerdelen maakte hij de poten van
de keukentafel, het keukenblad van
iepenhout liet hij op maat zagen.
Van grof afvalhout maakte hij keukenkastjes.
staat. Overal was lekkage en niets
maar dan ook niets functioneerde.
We hebben alles zelf gedaan behalve
het dak, en alles volgens de regels

vader Piet het onbewoonbaar verklaarde huis op een gegeven moment van de gemeente moest kopen.
Mignon: ‘Die druk van het bezit was
iets wat hij beslist niet wilde. Maar
toen wij zeiden dat wij hier later wel
wilden wonen, heeft hij onmiddelijk
een voorlopig koopcontract met
de gemeente opgesteld. Een half
jaar later stierf hij en hebben wij
dit koopcontract geërfd. Op een of
andere manier heeft het zo moeten
zijn.’
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In 2006 verkochten Mignon van
Heerden en Frans Klerkx het achterhuis. Ondanks dat zij er zoveel
tijd en liefde in hadden gestopt,
drukte de historie teveel op Mignon. Zij moest teveel aan haar vader denken en kwam niet meer tot
creativiteit.
Ze kochten een boerderij in Friesland, die ze net als het achterhuis
naar hun kunstzinnige hand hebben
gezet. Na de verkoop is het huis
grondig gerenoveerd.
Wat de kopers opviel was dat het
huis vroeger kleiner moet zijn geweest. Bewijs is de kelder, die is
kleiner dan het fundament waar
het huis op rust. Een raadsel is dat
het huis twee nummers heeft.

Is het echt nog maar
drie maanden geleden
dat we in Haarlem
neerstreken? Time flies
when you are integrating. Gelukkig is er ook
een goede portie fun.
Nieuwe ervaringen te
over.

Wij gaan noordwaarts,
maar Haarlem, want daar
is het hart.’ Intussen kan
ik zeggen dat het hart hier
inderdaad is. En het klopt.
Wat klopt het.
Wat nog niet helemaal
klopt, is ons taalgebruik.
Ik fietste heen en terug
Er zijn wat wederzijdse
naar Amsterdam voor een misverstanden. Zo keek
werkafspraak, ik begin
een kennis heel raar toen
steeds beter de weg te
ik zei dat ze een
kennen in de stad (alleen
mooi kleedje aan
de Vijfhoek blijft een kluhad. En de jongwen), ik heb een eerste
ste zoon heeft in
ranking van koffietentjes
de opvang een
wat dus betekent dat ik
klein jeugdtrauhet onderscheid kan mama opgelopen
ken en de meeste ook zelf- toen hem werd
standig terug kan vinden, gevraagd of hij
we hadden een geweldige gestampte muisbarbecue met de buurt en jes op zijn brood
op een regenachtige avond wou. ‘Nee,’ had
aten we met de buren
hij beleefd geantonder een grote paraplu
woord,
pizza’s. Dat was erg leuk.
‘wij eten geen
dode dieren’.
Onze verhuiskaart is ook
Hoewel het een anekdote
eindelijk klaar. ‘Thuis,’
is die het altijd goed doet,
staat er. ‘Er valt veel over maak ik me wel zorgen
te zeggen. Home is where over de impact op zijn gethe heart is, bijvoorbeeld. voel van veiligheid. Of onEn Oost West, thuis best.
veiligheid.

Is hij echt in de veronderstelling dat wij hem toevertrouwen aan de zorg van
mensen die muisjes stampen om op hun brood te
smeren? Wie weet stuur ik
leuke verhuiskaarten over
nieuw samengesteld geluk
rond, terwijl hij denkt dat
hij in een horrorverhaal is
beland.

Maar vooral omdat ze me
een meisje noemden.

Met mijn 33 jaren is dat
natuurlijk een leuk compliment. En het opent
perspectieven. Als ik mijn
baan kwijt geraak, kan ik
hier vast de kost wel verdienen als een Mega Mindy-look-a-like in een roze
pakje met een dito masker.
Een leuk mis(O help, waarom dragen
verstandje was
superhelden hun onderdan weer het
goed boven hun strakke
moment dat de
pakje? En waarom is dat
buurjongens
van Mega Mindy rood en
aanbelden en
afgestemd op haar schoetegen mijn lief
nen?) Dan zing ik uit volle
fluisterden dat
borst: ‘Is het vogel, is het
‘dat meisje’ dat een vliegtuig? Nee, dat
bij jou woont
is het niet. Het is Hadepraat zoals
in-Haarlem die je aan de
Mega Mindy.
hemel ziet.’ Ik word zo’n
En of ik dan
superheld die muisjes redt
soms Mega Min- van het gestampt worden.
dy was. Jammer Echt waar.
genoeg niet. Maar mijn ego
was wel gestreeld. Niet
persé omwille van Mega
Mindy, hoewel het natuurlijk leuk is voor een super- https://hadeinhaarlemblog.
wordpress.com/
held aanzien te worden.

Mooie slotwoorden in Country
House: ‘Al die huisvlijt inclusief het
door Frans gemaakte schouwtje met
Scandinavische kachel maken de
woonkeuken van 6x6 meter tot het
behaaglijke hart van het huis, zoals
dat ook eeuwen geleden moet zijn
geweest.’

*Mignon van Heerden schildert
vooral abstracte geometrische
vormen op houten panelen,
Frans Klerkx is fijnschilder van
kleine stillevens en interieurs.
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IN bedrijf . . .

dagzaak van Haarlem). En wat was
ik verrast! Laat ik eerst iets over escape rooms in het algemeen, en dan
pas Escape Haarlem in het bijzonder
vertellen.

MIKE VAN DUIVENBODEN
Angélique van Poppelen
tekst

Een escape room

Familiebedrijf, vriendschap en ondernemerschap.
Rond die woorden draaide het, toen Mike van
Duivenboden mij vertelde wat er aan de huidige
‘woonwinkelbeleving’ op de hoek Gedempte Oude
Gracht en Klein Heiligland vooraf ging.
Van Duivenboden moest de zaken anders gaan organiseren, en af van de 4.000 m2 statische meubelzaak.
Dalende omzet en veranderde tijdsgeest: de vraag was
hoe je klanten nog kon verleiden om bij je binnen te komen en hen met een goed gevoel weer uit te zwaaien.
Het roer moest om, en ging om. In mei 2014 was de geboorte van het nieuwe concept een feit.

“ Lifestyle complex met een
typisch Haarlems karakter”
Zo typeert Van Duivenboden het wat Mike ook als “een
enorm blok ouwe panden rondom een binnentuin” omschrijft. Hij vertelt: “ De oudere broer van mijn grootvader was in 1921 gestart met een winkeltje in textiel.
In 1927 kwam mijn opa erbij, die meer elektricien was.
Ze wilden vooruitgang en ruilden de paard & wagen in
voor een Chevrolet, waarmee ze hun spullen thuis be-

ESCAPE . . .

Familie en vrienden
Als Mike mij vertelt over
de totstandkoming van het
huidig concept, hoor ik alleen maar namen.
De samenwerking met zijn
familie: zijn broer Sven,
doet de inkoop en grote
projecten, zijn zus de orderadministratie, twee
zwagers
zorgen voor
het financieel beheer
en de leiding van
de BV’s en
zelf leidt hij
de verkoop
dempte Oude Gracht, eerst en omschrijft hij z’n werk
als ‘ een meer algemene
waar nu de school zit die
functie’.
tot appartementen wordt
verbouwd en later in het
In de panden zitten nu Van
pand waar nu Muijs is geDuivenboden Interieur,
vestigd. In 1967 werd het
huidige pand gekocht, van Parketspeciaalzaak Soares,
Zuiver Bouwgroep, Mede Haarlemse Drukkerij.
Daarna volgden omliggen- neer Frans, Sport ’N Styles
(voormalig Pim Janssen
de panden tot het huidige
Sport) en Escape Haarlem
bolwerk.”
(zie aparte artikel).
Vraag me niet meer hoe
De (bijna) eeuw laat zich
hier helaas niet in een paar het zit, maar alle eigezinnen samenvatten, maar naren zijn of familie of
biedt stof genoeg voor een vrienden van elkaar… Op
Escape Haarlem zoom ik
ongetwijfeld zeer onderdit keer wat verder in.
houdend boek.

zorgden. Ook richtten ze
een spaarcoöperatie op met
een aantal andere ondernemers. Ouders kochten
zegeltjes en spaarden zo de
uitzet voor hun kinderen bij
elkaar.
Ze vestigden zich op de Ge-

60 MINUTEN . . . .
EEN UITGANG
Angelique van Poppelen
tekst

Duik in een stukje echter Haarlemse geschiedenis in de spannende en uitdagende escape van
Escape Haarlem! Een geweldige
ervaring voor vrienden en families. Maar ook een ontzettende
leuke basis voor een bedrijfsuitje. “
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Dit kun je lezen in de folder waarin
eigenaren Sven Enthoven en Johan
Oudendijk hun klanten werven.
Ik ben niet zo’n puzzelaar of iemand die opgesloten wil worden.
Maar toen een vriendin me voor een

groepje uitnodigde, dacht ik “ach
kom, het is om de hoek” en ging
ik mee. Escape Haarlem is in het
Van Duivenboden Complex, achter
het onlangs met een prijs beloonde
restaurant Meneer Frans (beste

In een escape room word je, meestal
met een groepje van 3-7 personen,
opgesloten. Door puzzels/raadsels te
ontrafelen en verbanden te ontdekken, krijg je steeds weer aanwijzingen die er uiteindelijk toe leiden dat
je jezelf weer kunt bevrijden. Meestal staat daarvoor een uur, maar lukt
het niet binnen deze tijd, dan is er
nog niets loos. Dan word je gewoon
weer bevrijd. In 2013 kwam de eerste escape room, in Bunschoten. Nu
zijn er verspreid door
Nederland honderden en kent ons
land echte ‘escape room-jagers’.
Het zijn eigenlijk live-vertalingen
van oorspronkelijke computerspelletjes.

Een van de kinderen, hij was toen elf
jaar en staat nu bekend als Meneer
Frans, ging beneden ging kijken en
hoorde gestommel. Om vervolgens
een draai om z’n oren te krijgen en
weggestuurd te worden: vanuit het
pand werden er wapens op de bodem van het rijtuig gelegd - en het
was zeker niet de bedoeling dat een
van de kinderen dit zou zien.
Dit verhaal (het HDartikel hangt bij de
ingang van de escape
room) had kort voor
Johan en Sven wilden
starten in het Haarlems Dagblad gestaan.
De historie herleefde,
het thema was geboren: in Escape Haarlem
staat het oorlogsverleden van Haarlem centraal. Het is terug te
vinden in de acties en
opdrachten, maar ook
de ruimte en historische attributen uit die
tijd. Meer kan ik niet zeggen, dan ga
ik hints geven of dingen verklappen.
Wel wil ik kwijt dat ik meer gefascineerd was door zowel het verhaal
als wat ik te horen en zien kreeg,
dan de drang om zo snel mogelijk de
puzzels opgelost te krijgen. Gelukkig lag dat bij anderen weer anders,
dus maakten we wel ‘noodzakelijke
vorderingen’.

Sven en Johan openden Escape
Haarlem begin 2016. “ We werden
getriggerd toen we het fenomeen
in een uitzending van DWDD zagen.
We zijn diverse rooms gaan bezoeken en werden steeds enthousiaster.
Via ons netwerk hoorden we van
de ruimte die er achter binnen Van
Duivenboden nog beschikbaar was
(een outlet en een lege, oude ruimte)
en toen we daar over de locatie in
Wie komen zich bevrijden?
gesprek raakten, ontstond ook al
spoedig het thema.”
“We hebben maximaal 8 groepen
tussen 10.00 en 22.30 uur.” vertellen Johan en Sven “We zien natuurThema: oorlogsverleden
lijk verschillen zowel tussen als binHaarlem
nen de groepen. Er komen wel eens
vriendenclubs die een weekendje
Het was december 1943, oorlogstijd. Haarlem e.o. doen en dan meerdere
Op sinterklaasavond zaten de zes
Escape Rooms langs gaan. De groep
kinderen van de familie Van Duiven- die het lukte hier tot nog toe het
boden met diverse neefjes en nichtsnelste uit te komen (uniek, slechts
jes vol verwachting klaar.
31.57 minuten), noemde zich The
Het rijtuig reed in de vooravond
Drunken Sailors - een stel zeilvrienvoor en Sint en Piet stapten uit. Hun den. Soms komt er een trainer mee,
bezoek duurde echter wel erg lang… en is het bezoek vanuit teambuilding

bedoeld. Ook komen families, met
zowel opa en oma
als kleinkinderen.
Het is voor groepen van 3-7 personen, en vanaf
16 jaar – althans:
vanaf 12 jaar onder begeleiding.”
Het is inmiddels
ook mogelijk om
na de escape een
combi-stadswandeling te doen:
met een gids die je langs de oorlogsplekken leidt, die je in de Escape
Room bent tegen gekomen. En altijd
eindig je bij Meneer Frans, waar je
nog een drankje krijgt aangeboden
om je avontuur en de wel of niet geslaagde ontsnapping met elkaar af te
ronden.

Sven en Johan
De escape room is door Johan en
Sven, met behulp van diverse collega’s en vrienden, zelf bedacht en
gebouwd. Het vraagt zowel creativiteit als handigheid. In de korte tijd

die zit tussen de groepen, herstellen
ze de brokken die de puzzelaars hebben achtergelaten en maken ze de
ruimtes weer gebruiksklaar. Tijdens
het uur zelf kunnen gasten, als ze
ergens vast blijven zitten, beperkt
om aanwijzingen vragen. En daarom
volgt een van hen het proces via de
camera’s. Hoe ze dan aanwijzingen
geven, dat moet je zelf dan maar
weer ontdekken… Ik mag vooraf niet
teveel tips van de sluier oplichten en
dat wil ik ook helemaal niet. Neem
maar contact met hen op en ga het
zelf ervaren. Zo leuk en zo midden in
onze wijk!
www.escapehaarlem.nl

S
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IN de brand,
uit de brand . . .

ruimte, uitermate geschikt voor trouwerij en receptie.
de blauwe en de gele kamer. In die kamers hangen de
vierhonderd jaar oude rederijkersblazoenen die wonder De zolderverdieping, waar de brand uitbrak, is vergeleken met de andere verdiepingen nog niet ingericht.
boven wonder gespaard bleven omdat het vele bluswaDe kap is volledig vernieuwd en
ter achterlangs de muren en het beheeft stutbalken van eikenhout.
tengel liep. De voormalige kantoorDeze verdieping zal als appartement
ruimte van kapper Peetoom met het
worden verhuurd.
systeemplafond op de eerste verdieping heeft de grootste metamorfose
Met de lift, ook nieuw, gaat het beondergaan.
zoek naar beneden, waar Jan SpoelHein Brakel: ‘Omdat Trou hier in
der de omwonenden welkom heet
1920 introk, hebben we van die
en bedankt voor het geduld en het
voormalige biljartzaal een art-deco
verdragen van de overlast.
ruimte gemaakt, de stijl die toen
modern was.’ Het is een prachtige
De kelder met de eeuwenoude steentjes

Herensociëteit Trou moet blijcken prachtig gerestaureerd

Willem Brand

tekst en foto’s

Op de kop af drie jaar later
opende herensociëteit Trou
moet Blycken haar deuren na
de grote uitslaande brand op
30 juni 2014. Bewoners van
het Klein Heiligland en de
Cornelissteeg, de direct omwonenden, kregen zaterdag
1 juli een rondleiding.
Elk nadeel heeft zijn voordeel, deze
uitspraak van Johan Cruijff doet ook
opgeld voor de metamorfose die het
gebouw van Trou heeft ondergaan.
Natuurlijk, de sociëteit
is drie jaar dicht geweest, het bestuur heeft
op gezette tijden de handen vol gehad met de
verbouwing en het was
zeker een flinke poos
om sociëteitloos te zijn.
Maar het resultaat mag
er zijn, het monumentale gebouw kan er weer
jaren, nee misschien wel
een paar honderd jaar
tegenaan.

openingsfeest

had zich niet verjongd. Met een aannemer is toen achteraf een niet zo’n
goede deal gesloten. Het Koetshuis
en het pand ernaast werden afgestoten in ruil voor een opknapbeurt.
Spoelder: ‘Wij maken nu een bloeiperiode door, hebben de afgelopen
jaren alleen leden rond de veertig

Knegt Rens schenkt wijntje in voor bestuurslid
Hen Brakel en omwonende Dorris Marchand

Keizer Jan Spoelder – het bestuur
bestaat uit een Keizer, (= voorzitter),
een Prins, een Fiscaal, een Vaandrig
en drie Vinders - vertelt dat er op
18 juni een openingsfeest was voor
de leden en hun partners. Spoelder:
‘We hebben een opvoering gegeven
van ‘De Vuurvogel’, een stuk geschreven door ons lid Willem Veenhoven. We zijn en blijven immers een
rederijkerskamer en wel de enige
die sinds 1503 onafgebroken bestaat. Hoe je lid kunt worden? Als je
door drie leden wordt voorgesteld.
Je moet wel open staan voor het
spel met de taal. Zo doet Trou elk
jaar mee aan het Landjuweel, een
festival in Vlaanderen. We zijn een
heren-gezelschap, maar zetten de
rederijkerstraditie voort. Zo wordt
op Nieuwjaarsdag ook het afgelopen
jaar door de Factoor in dichtvorm
bezongen.’
Spoelder vertelt dat de sociëteit in
1975 bijna ter ziele was. De sociëteit
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Vuurvogel overhandigt de teruggekeerde pelikaan aan keizer
Jan Spoelder – foto Hilde de Wolf

aangenomen.’ Hoe hij de afgelopen
periode kenschetst? Aan het kernachtige ‘In de brand, uit de brand’
voegt hij toe dat hij trots is op de
door bouwbedrijf Burgy uitgevoerde
restauratie.

De Rijksdienst Erfgoed was zeer onder de indruk. Aan het abrupte einde
boven de deur is te zien dat het plafond doorliep en het pand eigenlijk
twee huizen zijn geweest. Omdat het
een rijksmonument is, is de eigenaar
verplicht het plafond te conserveren,
vertelt Brakel. Pas dan kan er weer
stucwerk onder. Overigens is de herbouw in goed overleg met Rijksmonumenten gegaan.
Een tweede verrassing is de gewelfde kelder, die na door het lange
bluswerk volledig onder water stond.
Onder het stucwerk zitten eeuwenoude steentjes. Een prachtplek voor
private dining voor de leden en hun
familie. Overigens duurde de eigenlijke restauratie zestien maanden,
veel tijd ging zitten in het onderhandelen met de verzekering en het
maken van een ontwerpplan.
De begane grond is zoveel mogelijk
in 18e eeuwse stijl teruggebracht.
Naast de tuinkamer en de hoofden-

Dat is de spijker op de kop
Ook de omwonenden zijn vol lof.
Met name de wandbespanning op
doek (géén behang) oogt prachtig.
Bestuurslid Hein Brakel vertelt dat
die in de tuinkamer in de hoeken
niet goed doorliep – dat was te zien
aan de takjes. Brakel: ‘Wandbespanner Oostendorp heeft toen de hele
boel eraf gehaald en opnieuw bespannen.’ Na de rondleiding worden
de buren daar met heerlijke hapjes
en wijn van Knegt Rens onthaald.
Tijdens de restauratie waren er twee
grote verrassingen. De eerste was
het plafond in de Hoofdenkamer.
Onder het stucwerk kwam een houten plafond uit 1680 tevoorschijn.

Keizer Jan Spoelder in de blauwe kamer

kamer, waar nu zes schilderijen in
bruikleen van het Burgerweeshuis
hangen, is er de kamer en suite:

museum haarlem . . .
nieuws

In 1971 verhuist het ziekenhuis naar de Boerhavelaan.
Pina Cardia
Links van de poort was de
tekst
ziekenhuis- en StadsapoDe expositie 500 Jaar
theek gevestigd (1910). Op
Ziekenzorg (t/m 28
deze foto is te zien dat de
januari 2018) besteedt
gevelsteen boven de poort
uitgebreid aandacht aan vroeger gepolychromeerd
het meest prominente
was.
gebouw in onze wijk: het De afgelopen maanden is
voormalig St. Elisabeths de steen gerestaureerd en
Gasthuis.
zijn de kleuren weer in ere
hersteld.
Het gasthuis opende in
1335 aan het Verwulft (plek
Van Haren).
Dat pand sneuvelde tijdens
de grote stadsbrand in
1576. Het gasthuis heropende in 1597 aan Groot
Heiligland, op het terrein
van het vroegere Minderbroedersklooster.
Het gasthuis was bedoeld
voor de armen; rijke burgers werden thuis verpleegd.
In 1871 breidt het ziekenhuis uit aan de Gasthuisvest en in 1925 wordt de
polikliniek gebouwd, op de Naast het oude Haarlemse
plek waar nu het museum
wapen zijn de drie kroongevestigd is.
tjes van beschermheilige

Elisabeth van Thüringen te zien. Afgebeeld staat ook
een zieke in een mand vol lappen, die tijdens de brand
in 1576, vanuit het gasthuis aan het Verwulft naar het
leegstaande Minderbroedersklooster aan Groot Heiligland wordt vervoerd.

Ron Cornet
Voor de Kunstlijn
(3-4 november) werken we dit jaar samen
met Het Dolhuys. In het
Gasthuis is het kleurrijke
werk van Ron Cornet
(1955) te zien.
Deze Self Taught kunstenaar uit Haarlem wordt
binnen de kunstwereld gerekend tot de zogenaamde
Outsider Artists.
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Outsider Art is kunst die buiten het
reguliere kunstcircuit wordt gemaakt, zonder enige vorm van kunsteducatie.
Cornet haalt zijn inspiratie uit het
dagelijks leven. Overdag kijkt hij
goed om zich heen en ziet hij veel
kleur. In kleding, de natuur, schreeuwerige reclameborden, auto’s en op
de televisie. Alle indrukken van de
dag verwerkt hij in zijn werk.

Henri Frédéric Boot

Daarnaast zijn de voorbereidingen
voor de volgende expositie in volle
gang. Onze oud-wijkgenoot Henri
Frédéric Boot (1877-1963) komt vanaf februari 2018 in de schijnwerpers
te staan.
Boot was een van de meest kleurrijke figuren in de moderne Haarlemse kunstwereld, en gaf les aan
kunstenaars als Kees Verwey, Anton
Heyboer, Poppe Damave, Wim Steyn
en Otto B. de Kat.
Te zien zijn zowel werken van Boot
zelf, als van zijn leerlingen.

willem wijkt uit . . .
bOUTiFANFARE
Willem Brand

tekst en foto’s

Voor het eerst in Nederland: de fanfareband
Boutifanfare uit Perpignan. Een van de leden is
onze wijkgenoot Chantal er alleen stelletjes in zaten. Jean-Claude is toen gaan
drummen, die wilde er ook bij. Want al snel bleek dat ze
Bangma.
in de zomermaanden soms wel vijf keer per week optraden. En dan is het niet goed als de ene partner voortduIn 1975 ontmoette Chanrend en route is en de ander niet.’
tal in Spanje Jean-Claude
Armengaud uit Zuid-FrankVoor het eerst komt de band naar
rijk. In de buurt van zijn
ouderlijke huis zagen ze sa- Nederland, Chantal regelde onmen Boutifanfare optreden. derkomen voor een week op een
boerderij bij Edam. De fanfareChantal had meteen zin
om mee te doen en maakte band zal op zaterdag 19 augustus
contact met de bandleden. op meerdere plekken in het centrum spelen. Deze zomer waren
Speel je een instrument,
ze ook geboekt voor een optreden
vroegen ze. Nog niet, was
bij pont du Gard (zie foto), het
haar antwoord. Ze gaven
haar een bugel, maar daar wereldberoemde aquaduct bij Nikreeg ze geen noot uit. Een mes en St. Tropez.
althoorn lukte beter.
Een thuiswedstrijd voor Chantal
die de helft van het jaar in FrankChantal: ‘Wat mij aantrok
rijk woont. Haar drie dochters
was de sfeer, en ze zagen
er ook te gek uit. Ze maak- wonen allemaal in Frankrijk, de
oudste Marine speelt zelfs saxoten een soort muziektheafoon in de band.
ter. Bijzonder was ook dat

BRAKEBOER BAD . . .
Op 14 juli zorgde Gilles
voor een origineel "Brakeboer-Bad". Het paste net
door de poort...
en nu maar hopen op die
mooie lange warme zomer
voor een koele duik. (of
gaan we eenden houden?)
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Wat Boutifanfare zoal
speelt, vraag ik Chantal op
haar balkon met uitzicht
op de Egelantiertuin. Nou
echt alles, jazz, blues, rock
en Franse liedjes. U zult ze
vast herkennen: die gekke
Franse muzikanten. Gooi
wat in hun hoed, want in
Nederland hebben ze geen
betaald optreden. Chantal:
‘Al twintig jaar vragen ze
of ik iets kan regelen. Dit
jaar gaat het eindelijk gebeuren.’

De jonge meeuw . . .
die uit het nest viel
Willem Brand

tekst en foto’s

Dit verhaal had ook ‘moederliefde’ vanuit de optiek van moedermeeuw, ‘hoge nood’ vanuit de
blik van de schrijver of ‘het ongemak van de postbode’ kunnen
heten. Het gebeurde op vrijdag
16 juni, vlak voor onze deur.
Achteraf had ik de bezorgde moedermeeuw al zeker een uur horen
krijsen. Hoewel ik hard aan het werk
was, was dat me natuurlijk wel opgevallen. Maar ja, de meeuwen bovenop het dak doen dat wel vaker.
Dat dit krijsen meer roepen was
en te maken had met het jong dat
uit het nest gevallen was, begreep
ik pas toen ik met twee tassen vol
boodschappen van de markt terugkwam. Ik moest erg nodig, maar
hield dat op toen ik de postbode in
gezelschap van twee werklui zag.

de vrouwelijke postbode
Reden voor hun onderonsje was een
bang jong kuiken dat door een van
de mannen achterna werd gelopen.
Het was de vrouwelijke postbode
die zich als eerste om dat jong had
bekommerd. Ze zei: ‘Twee seconden heb ik geaarzeld: wat moet ik
doen.’ Dat had ze dus een minuut
of twee daarvoor gedaan. Tussen

Michiel van schildersbedrijf van Kesteren
met het pluizenbolletje

gekregen. Ondanks mijn hoge nood
zegde ik toe een kartonnen doosje
uit huis te halen waar het meeuwenjong voorlopig in zou kunnen om tot
rust te komen. Zijn nood was een
stuk nijpender dan de mijne.
Een buurvrouw was erbij komen
staan. Zo’n beestje roept toch iets bij
je, zei ze. En toen naar mij kijkend:
Kan jij hier niet een stukje over
schrijven? Die gedachte had natuurlijk al door mijn hoofd gespeeld.
Zij gaf me het goede zetje. Die toiletpot kon ik voorlopig vergeten. Ik
ging het huis binnen, pakte mijn fototoestel én een kartonnen doos.

meenemen.’ Nee, ze heeft dat niet
gezien. Met een trap, denkt ze.
Maar zegt ze: ‘Ik heb de moeder niet
meer om haar jong horen schreeuwen.’
Weer een paar dagen later bel ik
met de Dierenambulance. Vrijwilliger Anneke checkt het logboek en
zegt dat er inderdaad iemand op
de fiets is langs geweest en dat de
jonge meeuw inderdaad is terugge-

de Dierenambulance

Buiten zette ik Michiel met de jonge
meeuw op de gevoelige plaat. De
postbode stond buiten gehoorafstand en de buurvrouw was weer
naar huis. Een van de werklui van
een klusbedrijf die ook in de straat
bezig was, vertelde wat zijn collega
had gezegd: ‘Je kan ze ook laten
blaffen. Benzine erover,
vlammetje erbij en woef.’
Tja, mannen onder elkaar… Ik voelde me er
niet bijhoren.
Even later rondde ik mijn
verhaal met de bezorgde
postbode af. ‘We staan
bovenaan de voedselketen, maar mogen best wat
compassie tonen’, tekende
ik uit haar mond op.
Ik nam enigszins haastig
afscheid, zei dat ik dus
al een tijdje hoognodig
moest. Zij zou op de dierenambulance wachten.
Bezorgde moeder vliegt rondjes, haar kroost is on- Ik bedankte haar en zij mij.
bereikbaar
Vanaf nu zouden we elkaar
altijd gedag zeggen, wist ik.
die gedachte en het moment dat ik
Drie dagen later zeggen we elkaar
eraan zat te komen, had ze de dieinderdaad gedag. Ik vraag hoe het
renambulance gebeld. Die had geen
wagen, er zou iemand op de fiets ko- is afgelopen. ‘Ze hebben de jonge
meeuw terug op het dak gezet’, zegt
men. Ondertussen had Michiel van
schildersbedrijf Van Kesteren het ge- ze, ‘Want als een dier niks mankeert,
mag de dierenambulance het niet
spikkelde pluizenbolletje te pakken

‘Dit is niet waar ik wil zijn’

zet. Zij verwijst me verder naar het
Vogelhospitaal. Goed idee, denk ik
en krijg beheerder Maria-Elisa Hobbelink aan de lijn. Meeuwen, zegt ze,
zijn verjaagd van strand en duinen
door de vos. Die klimt zelfs op daken
om eieren en jongen op te vreten.

300 meeuwen
Maria-Elisa: ‘We krijgen ieder jaar
zo’n driehonderd meeuwen, waarvan
de ongeveer de helft pluizenbolletjes. Ze landen soms in een tuintje
en worden daar verder gevoederd.
Moeders reageren heel agressief.
Ons advies: haal ze niet weg bij hun
ouders maar zoek een veilige plek
in de buurt, bijvoorbeeld een plantsoen. Als dat er niet is of mensen
hebben er toch last van, dan laten
we ze ophalen. Dat is meestal hoe
het gaat. Pas tegen augustus zijn
de jongen groot genoeg om uit te
vliegen.’
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Wijkinformatie

COLOFON

Wijkraad Heiliglanden-de Kamp

Jaargang 23, oplage 1000 exemplaren
Verschijnt 4x per jaar

De reguliere wijkraadsvergaderingen vinden
elke tweede woensdag van de maand plaats
vanaf half acht. In juli op de 20 ste
De vergaderruimte is Jongerencentrum Flinty’s
op de Gedempte Oude Gracht 138.
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Zalig wonen in
De Heiliglanden!
Wonen in de buurt het Groot of Klein Heiligland is zalig verklaard. Waarschijnlijk door u, zeker
door mij. Ik woon er graag! Net als veel van onze cliënten. Bij Mooijekind Vleut Makelaars zien
en horen wij ze vaak als eerste. Bent u wellicht op zoek naar iets anders en wilt u weten wie er
zoeken naar een woning als de uwe? Bel me dan, 023-5420244. Of loop even binnen, we zitten
om de hoek. Hartelijke groet: Maarten Bos, Makelaar bij Mooijekind Vleut.
MOOIJEKINDVLEUT.NL
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