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WINTER
Sinterklaas is nog maar net vertrokken
of het regent sneeuw op de daken
Een witte kroon siert bakﬁetszadels
voetjes trappelen in een donzen kuip
ﬁetsers gaan horizontaal door de wijk
kerstkaarten dromen in de straten –
ook Anton Pieck blijkt te bestaan.
Een nieuwe dag druipt langs de ramen
ﬁetsers richten zich weer op
somberheid herneemt zijn rechten
sneeuw wordt niet langer meer ververst
Kerstman zwaait vanuit een arrenslee
onder een groene dennenboom –

&

Jaarvergadering
Nieuwjaarsreceptie

Ook dit jaar geen witte kerst
Harmen Malderik

21 januari 2018

Museum Haarlem (Groot Heiligland 47)

Programma:

15.00-15.30
15.30-16.30
16.30-17.00
17.00-18.15

WIjKraadsledeN
gezocHt . . .
meldt u aaN !
2017/2018 . . .

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door orkest
“het Huiskamergeluk”.
Kim Bergshoef is auteur van onder andere de boeken
‘De canon van Haarlem’ en ‘De KUNSTcanon van Haarlem’.
Daarnaast heeft Kim haar eigen blog
(kimindepen.wordpress.com)
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Alsof het niets is is er ineens weer
een jaar voorbij.

IN gesPreK met . . .
Olivia Merchant:
“‘t was nu of nooit”

Inloop
Jaarvergadering
Presentatie Kim Bergshoeff
Nieuwjaarsreceptie
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KuNstlIjN . . .
Atelierbezoek; in het heiligdom
van de kunst.

IN bedrIjf . . .
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WISE & WELL voor de balans
van lichaam en geest.
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STUDIO
B R E U K E R

ontwerp - illustratie - drukwerk

Klein Heiligland 5
2011 EB Haarlem
T 023 531 1920
M 06 4404 2803
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de WIjKraad . . .
jaaroverzIcHt 2017

annelie bulsing
Alsof het niets is is er ineens weer een jaar voorbij. Douwe Draaisma heeft er een mooi boek over geschreven, ‘waarom de tijd sneller
gaat als je ouder wordt’, maar daar moeten we het een andere keer
maar eens over hebben.
Een jaar in onze mooie wijk, waarin
we het allemaal het beste voorhebben met elkaar en met de wijk zelf.
Als wijkraad zeggen we wel eens
tegen elkaar dat we ons gelukkig
kunnen prijzen met een buurt waar
het misschien wel eens wat voortkabbelt, maar waar we in ieder geval
weinig last hebben van vervelende
situaties of overlast. Het komt onze
wijkraad in ieder geval niet verkeerd
uit, dat het relatief rustig is.

Nog maar 3 WIjKraadsledeN
Met straks nog maar drie wijkraadsleden die ook alle drie een betaalde
baan hebben, is het soms best aanpoten om de werkzaamheden voor
de wijkraad erbij te doen.
Persoonlijk vind ik het enorm jammer dat we afscheid nemen van Pina
en van Pieter, die na een jarenlange
inzet voor de wijkraad tijd gaat
vrijmaken voor andere zaken. Tegelijkertijd zet het ons als wijkraad
op scherp, want met nog maar drie
leden maakt het de wijkraad best
kwetsbaar. Ik doe hierbij dan ook
een serieuze oproep aan nieuwe
bewoners zijn of bewoners die al jaren in de wijk wonen om eens aan te
schuiven bij de vergadering. We hebben mensen nodig! Vele handen maken licht werk en met een paar uur
per maand kunnen we er met elkaar
voor zorgen dat we als wijkraad kunnen blijven functioneren en datgene

doen waarvoor we er zijn: de verbindende schakel tussen gemeente en
bewoners.
We moeten natuurlijk niet vergeten
dat er vele bewoners zijn die zich
enorm inzetten voor alle activiteiten
die onze buurt rijk is: het Opzoomeren, het buurteten, het maken van
de Kampheilige (van interessante
artikelen tot en met de opmaak)
betrokkenheid bij het Museum
Haarlem, noem maar op. Elke keer
weer merk ik hoe verbindend deze
activiteiten zijn: het samenhorigheidsgevoel is bijzonder, als we met
elkaar onze buurt onderhouden en
verfraaien. Ik hoop ook dat het een
manier is voor nieuwe bewoners om
andere buren te leren kennen!

ParKeerrefereNdum
Als ik terugkijk op afgelopen jaar,
dan waren er een paar grote onderwerpen waar we ons als wijkraad
voor hebben kunnen inzetten.
Eén daarvan was het parkeerreferendum. Samen met de collegawijkraden Binnenstad en Vijhoek,
Raaks en Doelen waren wij het niet
eens met het te houden parkeerreferendum, aangezwengeld door een
aantal bewoners uit andere wijken.
Naar onze mening had het vernieuwde beleid betrekking op slechts 35
% van het grondgebied met gereguleerd parkeren. Lang verhaal kort:
het referendum werd gehouden, de

opkomst was minimaal en de
maatregelen worden alsnog gefaseerd ingevoerd.

bestemmINgsPlaN
Ook afgelopen jaar op de agenda: het herziene bestemmingsplan. Afgelopen 4 december was
er een speciale informatieavond
waar gelukkig aardig wat bewoners aanwezig waren, ook vanuit de Vijfhoek. Er zijn weinig
impactvolle veranderingen voor
onze wijk, maar het is altijd
goed om gedetailleerd naar de
plannen voor de wijk te kijken.

daKKas
Een verandering die niet is
opgenomen in het bestemmingsplan is de komst van de DAKKAS. Er is een vergunning voor
tien jaar afgegeven, tijdelijk
dus, en tijdelijke vergunningen
worden niet opgenomen in het
bestemmingsplan. In de eerste week van januari wordt er
gestart met de bouw. Ik hoop
dat de komst van de DAKKAS
een positieve impuls voor onze
buurt is die reuring zal brengen
maar hopelijk ook wat waakzaamheid: ik las net van een
van de bewoners dat er deze
week weer ruiten van auto’s zijn
ingeslagen in De Kamp. Mocht
iemand iets zien of horen, meld
het vooral via de wijkagent of
de buurtapp.

Tot ziens op de jaarvergadering!

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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IN bedrIjf . . .
WIse aNd Well

angélique van Poppelen
tekst

In de Kleine Houtstraat zit sinds
1,5 jaar Wise and Well. Het lijkt
een winkeltje, maar blijkt vooral
een praktijkruimte te zijn. Het is
het domein van Douglas Lloyd:
holistisch therapeut.

douglas
Als je vanuit de Heiliglanden naar
de Kampgarage loopt, ga je langs
Wise and Well de Groendaalsteeg in.
In alle eerlijkheid:
ik had er vaak wat
benieuwd naar gekeken, maar was er nog
niet eerder binnen
geweest.
Dus toen ik het verzoek kreeg om voor
het volgende nummer
van de KampHeilige
hier m’n interview
te doen, vond ik dat
een goed plan. Het
werd echter een klus
om er een ‘interview’
van te maken. We
waren namelijk veel
te snel in een mooi
gesprek belandt, dat
zich wat minder leent om hier op te
schrijven. Dit is dus wat Douglas teweegbrengt.
Hij vertelde dat hij in Zuid-Afrika is
geboren en daar zijn jeugd en tienerjaren heeft doorgebracht.
Hij reisde veel, vooral in Zuid-Afrika
zelf en Namibië. Later kwam hij ook
in Portugal terecht, in Lissabon. Dat
vond hij zo’n mooie stad dat hij deze,
met slechts één goed gevulde koffer,
opnieuw bezocht en er vervolgens
voor vijf jaar is gebleven.
Zijn volgende woonplaats werd
Haarlem en het was de liefde (Peter,
nog steeds zijn partner) die daarvoor
zorgde. Op eerste Kerstdag 2005
kwam hij in Haarlem wonen.
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everybody Needs balaNce

lichaam om ons te stoppen en de
controle over ons leven te nemen’.
Ook is hij Quantum Healing theraZijn huidige werk, passie lijkt een
peut, gericht op een goede doorbeter woord, is gericht op het in bastroom van de energie. Kijk zeker op
lans krijgen van zijn klant.
Via o.a. acupunctuur, diverse soorten zijn website als je wilt weten wat dit
inhoudt en kan opleveren.
massages (zoals sport- en ontspanningsmassages) en Chinese kruiden.
De basis werd gelegd toen Douglas
Douglas: ‘Pijn is de manier van het
lichaam om je te vertellen dat er iets zelf een pijnlijke klacht had, die op
deze wijze verdween. Inmiddels al
niet in balans is. Pijn gaat meestal
hand in hand met emoties en inspan- zo’n kleine 20 jaar terug. Hij raakte
gefascineerd en wilde er meer over
ning en het is de manier van het
weten. Hij is zich steeds breder op
de ‘complementaire en alternatieve
geneeswijzen’ gaan richten en volgt
hier met regelmaat cursussen voor.
Daardoor verschoof zijn primaire
aandacht van de kunst naar ‘de gezonde mens’.

KuNst
Want naast de vele varianten op ‘het
heel maken van de mens’ is Douglas
ook nog steeds kunstenaar. Dit was
hij destijds al in Zuid-Afrika, waar hij
bijv. T-shirts, sokken en ondergoed
ontwierp met dieren erop. Deze werden o.a. aan de toeristen in het Krugerpark verkocht. De focus binnen
Douglas (l) en partner Peter (r) de kunst ligt nu op het schilderen.

In Wise and Well kun je enkele van
zijn schilderijen zien en –zo je wiltkopen. Het kan daarbij maar zo zijn
dat hij, tussen twee consulten in, net
de kwast weer ter hand heeft genomen. Hij is niet zo van het plannen,
dus ook het schilderen pakt hij op
als hij er op dat moment tijd voor en
zin in heeft.

toeKomst
Zijn praktijk loopt goed, en zijn
droom en verwachting is dat er in

de komende jaren verdere uitbreiding gaat volgen. Veel hedendaagse
haastige mensen hebben immers
behoefte aan het ontsnappen aan de
stress, druk, gejaagdheid. Met alle
klachten die deze ‘volheid’ met zich
meebrengt, zoals pijntjes aan nek,
rug, schouders en heup.
Zo’n 80% van zijn klanten komt bij
hem via de mond-tot-mond reclame.
Inmiddels heeft hij zijn praktijkruimte al ‘verbouwd’ zodat er een
tweede therapeute, Anna, aan de
slag kon gaan. Hij heeft zijn beelden,

maar het is niet de man om er een
strakke planning aan te koppelen.
Douglas: “Ik begin en het vloeit ergens naar toe. In mijn werk zelf en
hoe ik in het leven sta.” Daarbij stelt
hij dat het je eigen verantwoordelijkheid is om te zijn en worden wie je
wilt zijn. Aanvaarden wat er is en
kijken hoe je –vooral vanuit je eigen
intuïtie- de stappen voorwaarts kunt
zetten. Hij wil je er wel graag bij
helpen.
www.wiseandwell.nl

Nu IN fHm . . .
de KuNst vaN
Het lacHeN
sonja overbeeke
Het Frans Hals museum toont
een overzicht van humor in
de schilderijen van de Gouden
Eeuw. Frans Hals wordt vaak als
de Meester van de lach gezien.
Hij portretteerde vaak volkse
figuren, zoals Pekelharing, een
potsenmaker op toneel.
Maar ook andere Haarlemse schilders gebruikten spot en humor in
hun werk. Jan Steen bijvoorbeeld,
was herbergier en kon daardoor het
gedrag van mensen goed observeren. De Hollandse burgers die hun
werk kochten, vermaakten zich er
kostelijk mee. Geliefde onderwerpen
waren natuurlijk de liefde en de lust.
Leuke verrassingen vormden de ´bedriegertjes´, trompe-l´oeils, die de
kijker op het verkeerde been zetten.
Ook speciale moppenboekjes waren
erg populair.

Zoals zo vaak in de 17de eeuw
heeft humor in de schilderijen een
dubbele laag. Er zijn altijd verschillende kanten aan het lachen. Naast
onschuldige vrolijkheid is de humor
niet altijd even subtiel.
Er is ook leedvermaak, spot en ondeugd, zoals het aapje dat stiekem
onder rokken kijkt. Kinderen die een
katje op tafel laten dansen vinden
we eigenlijk niet meer zo leuk. En

lachen om ongewenste intimiteiten
kan in deze tijd helemaal niet meer.
Maar humor blijft van alle tijden,
ook al verandert ze van aard. We lachen immers om wat we herkennen,
om onszelf en onze eigen (on)hebbelijkheden.
De tentoonstelling De kunst van het
lachen. Humor in de Gouden Eeuw is
te zien tot en met 18 maart 2018 in
het museum, Groot Heiligland 62.
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KuNstlIjN
IN de WIjK. . .
Het HeIlIgdom vaN de KuNst

Willem brand

tekst en foto’s

Willem Brand ging op de Dag
des Heeren op atelierbezoek in
Nieuw en Groot Heiligland.
God heeft er verder niks mee
van doen.

In het hoofd van Rutger van der Tas

gens binnen te lopen, zelfs tijdens de
Kunstlijn, een minuutje rond te kijHartHoofd
ken, iets te mompelen als ‘Bedankt
weer, doei’ . Weggaan zonder echt
Waarom kijken we naar kunst?
Zijn we op zoek naar schoonheid, gekeken te hebben. Brr, met de kunstenaar in de buurt.
herkenning, naar boodschappen
Het gaat niet om veel zien, maar om
die ons helpen groeien? Of is
kijken met hoofd en ziel, toch?
het hoofdzakelijk afleiding, een
manier om de verveling tegen te Wat doet een werk met je? In een
minuutje tien werken scannen, dat
gaan?
kan, maar erin doordringen, nee dat
lukt pas als je er de tijd voor neemt.
Op Kunstlijnzondag ga ik langs in
twee ateliers in het voormalige Joles
Bij Rutgers werk schrik ik van de
ziekenhuis in Groot Heiligland.
hoofden en de vele ogen die mij
Op bezoek bij Rutger van der Tas
merk ik dat het fijn is om je onder te vanaf grote doeken aanstaren. Ho,
wacht even, durf te kijken, zeggen
dompelen in werk en leven van een
die. Bij hem is het niet ‘Was will das
kunstenaar. Ik ben gegrepen door
Weib’, maar ‘Was will mein Kopf’.
slow art, een manier van kijken die
Het roept bij mij meteen de vraag
ik heb ervaren als iets dat bij mij
op: zit ik soms teveel in mijn hoofd
past. Ik heb ‘r een hekel aan om er-

WIlderNIs
Aan de wand in de keuken van Ronald Ruseler
in het Nieuw Heiligland
hangen twee wildernissen:
in potloodtekeningen de
koude op Antartica en in
de kleuren groen en rood

en te weinig in mijn gevoel. Wat voel
ik als ik naar zijn hoofden kijk?
Ik voel ongemak maar ook nieuwsgierigheid.
Zijn die hoofden allemaal zelfportretten? Nee en ja. Rutger hoorde
als kind dat hoofden en handen het
moeilijkst zijn om te schilderen. Dat
zal een deel van zijn obsessie zijn.
Hij is op zeker moment ook houten
panelen met hoofden (stuk) gaan zagen omdat hij even de zin kwijt was.
Anders gezegd: om ruimte in zijn
hoofd te scheppen.
Hij experimenteert met animaties.
Via een app van Artivive kun je als
je voor sommige werken van hem
staat plots een bewegende hand in
een mannelijk figuur met borsten
zien. Wat doet dat in het hoofd van
de kijker?

de warme, die van het oerwoud. Een man zegt: ‘Jouw
oerwouden groeien nog
steeds door in tegenstelling tot de echte.’ De vrouw
van die man, een bevriende
kunstenares tegen Ronald:
‘Ik heb een hekel aan de
werkelijkheid.’ Ronald:
‘Dan moet je je fantasie gebruiken.’

vlucHtelINg

Op bezoek bij Rosanna van der Meer

Na het tekenen gaat
Rosanne van der Meer
knippen en plakken.

Met de opzomercommissie in de Eglantiertuin
In het oerwoud van Ronald Ruseler
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Driedimensionaal is als je
tentoonstelt boeiender dan
vlak, toch? Haar werk vergroot zo de werkelijkheid
uit. Zo heeft zij foto’s van
vluchtelingen tot illustraties verwerkt.

Maar waarom hebben de
hoofden geen gezicht?
Komt dat misschien omdat
wij in werkelijkheid weinig
emotievol tegenover vluchtelingen staan? Of omdat
die emoties ons afleiden of
nog erger afstompen?
Wat als wij zelf de vluchteling zijn?

Hade IN de
HeIlIglaNdeN . . .
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Hadewijch Wouters
Na acht maanden in Haarlem,
is alles zodanig vertrouwd geworden dat ik me vaak niet meer
realiseer dat ik elders vandaan
kom.

Het echte smokkelwaar van Nederland naar België is niet geurig
groen, maar zit in allerlei kleurrijke
wikkels verpakt en is voor elke Haarlemmer van acht uur ’s ochtends tot
Alleen als anderen me er op wijzen.
Zoals de man van de friettent die me 22 uur ’s avonds gewoon toegankelijk. Waarom deze Haarlemse troef
bulderend uitlachte omdat ik zei de
in geen enkele stadsgids staat, is
frietjes, euh, ik bedoel patat, mee
naar huis te nemen (‘naar België ze- me volkomen onduidelijk. Naast een
ker?’). Of het man van de kaaswinkel hofjeswandeling heeft een appiewandeling toch ook veel toeristisch
die me glazig aankeek toen ik vijf
potentieel: van Raaks, over de Grote
sneetjes kaas bestelde (‘NederlanHoutstraat, naar de Westergracht.
ders eten kaas in stukken. Met een
Niet te versmaden.
kaasschaaf.’).Wanneer er bezoek uit
België komt, besef ik vaak weer in
wat voor bijzondere stad we terecht
Mijn persoonlijke favoriet:
gekomen zijn. Bij deze een top vijf
La Forca. Niets heerlijkers dan op
van de unique selling points van
een vrijdagavond bezoekers die de
Haarlem, gezien door de ogen van
files op de Antwerpse ring hebben
Belgische bezoekers:
getrotseerd en naar het Noorden
zijn gespoed, mee te nemen in de
wonderlijke wereld van het ItaliMet stip op één, de Albert
aanse restaurant La Forca. Waar een
Heijn. Wij gaan er achteloos naar
olijke ober monter suggesties doet,
toe. Dagelijks, soms zelfs meerdere
keren. Onze bezoekers vragen hoop- grapjes maakt die niemand verstaat
en de heerlijkste antipasti brengt.
vol of we tijd hebben voor de Albert
Heijn, en staan dan ter plaatse kwij- Een stukje Italië in Haarlem.
lend voor de rekken met Tony-chocolade, slaan pepernoten in voor de
Musea. Er is altijd te weinig
komende drie jaren en passeren nog
tijd om alles te zien wat er te zien
eens langs de afdeling hagelslag.
Laatst hadden we bezoekers die een valt, maar Haarlem heeft een aantal
prachtige musea. Waar ik enkel tijd
hele fotoreportage hadden gemaakt
voor neem als er bezoek uit België
in de Appie en ons de weken na het
is die graag een kijkje gaat nemen.
bezoek foto’s doorstuurden. Of we
Naar het Museum Haarlem, het
die producten konden aankopen en
Teylers en het Frans Hals. Ik was
naar België meenemen bij gelegenlaatst ook zeer prettig verrast door
heid? Het is maar een woord.
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het Dolhuys, maar vooral ook door
het Corrie ten Boom, waar je op
afspraak plaats mag nemen in de
woonkamer van de familie ten Boom,
en een uur lang getrakteerd wordt
op een bloedstollend verhaal, terwijl
er onder het raam in de Barteljorisstraat mensen gewoon aan het
winkelen zijn, zich niet bewust van
de bijzondere geschiedenis van het
pand. Waarom trouwens wachten op
bezoek uit het buitenland om naar
een Haarlems museum te gaan? In
2018 hoop ik Frans Hals wat vaker
te bezoeken. Zomaar, tijdens de middagpauze.
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Zowel de zee als Amsterdam
zijn op een kwartier afstand van
Haarlem. En als je een kwartier te
lang vindt, kan je ook gewoon aan
het Wed gaan zitten.
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De kaaswinkels. Een valkuil
voor de Belgische bezoeker. Laatst
waren er vriendinnen die de stad in
getrokken waren. Bij de eerste kaaswinkel die ze tegenkwamen, hadden
ze enthousiast hun slag geslagen.
Toen kwamen ze er nog één tegen.
En nog één. En nog een kleintje.
En nog één. Met geurige tassen vol
reden ze terug naar de file op de
Antwerpse ring. En alweer iets bijgeleerd. Nederlanders eten hun kaas
in stukken, niet in sneetjes.
https://hadeinhaarlemblog.wordpress.com/

https://hadeinhaarlemblog.wordpress.com/

7

Kerst IN de WIjK . .e C.hristmas!
KerstmaN eN sameNzaNg
IN Het esseNHofje

Whit

Willem brand

tekst en foto’s

Vroeger kon haast niet:
op vrijdag 8 december klonken er in
het Essenhofje al kerst-liederen.
De kerstboom was goed verankerd en
dat was nodig ook. ‘t Waaide flink.
Sinterklaas had zijn zegen gegeven in
café Van Egmond, zei de onverwacht
opduikende Kerstman. Nadat hij ook
regent Wybren van Haga en oud-regent
Job Thöne welkom had geheten, verraste hij de bewoners met een cadeau:
een kerstmanmuts.

Met die en een goed glas glühwein op ontstond er spontaan een kerstkoor, bemerkte accordeonist Ed Leliveld tot zijn grote vreugde. Nadat
de Kerstman ‘m gevlogen was en binnenvader Charles van der Rest
plots toch aanwezig bleek, begon het te hagelen. White Christmas!

Om uw behandeling goed te kunnen plannen hebben wij voorkeur voor telefonisch contact.
Schagchelstraat 24-zwart
8

.

2011 HZ Haarlem

.

Tel.: 023 - 55 80 833

.

www.huistenboschkappers.nl
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uIt de WIjK . . .
logemeNt “de zoN”
Willem brand
tekst

Halverwege de 20ste eeuw had de
De Witstraat een totaal ander aanzien dan nu. Er waren toen nog zes
ouderwetse logementen over. Naast
de bekendste De Zon had je de logementen van Nijhof, Schriek, Van Gils,
Smit en Bertha Rip. In de Korte Hofstraat had je nog logement De Witte
Ballon.

Foto Willem Brand

Rie Wijkhuijzen: ‘Er werd voor elkaar gezorgd’

Rie herinnert zich de Sinterklaasavonden nog goed. De cadeautjes
voor Rietje en broer Wim waren talrijk. Ze lagen verstopt onder de bedden van de ooms en tantes.

Logement De Zon, vertelt mevrouw
Rie Wijkhuijzen (82) in het Reinaldahuis, is opgezet door haar opa.
‘Er waren dertig slaapplekken: acht
eenpersoons- , drie tweepersoonskamers en twee slaapzalen voor elk
acht gasten. Er woonden mensen
van allerlei pluimage: werkmensen,
mensen die langs de deur gingen
met naald en band, de rotanverkopers die met manden aan een lange
stok liepen, maar ook mensen die de
weg kwijt waren. Je had toen geen
verpleeghuizen.’

“er Werd voor
elKaar gezorgd”
Tijdens de oorlog in spertijd was een
gast in het pikkedonker in de singel
gevallen. Hij had ergens twee achtons broden op de kop getikt en met
dat brood en al is hij eruit gehaald.
Een klein mannetje was het, ik zie
‘m nog zo druipend binnen komen.
Hij vond het zo erg van het brood.
Met een platte vlet werd er toen
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Na de lagere school heeft Rie de
huishoudschool gedaan. Op haar
veertiende ging zij haar moeder en
tante helpen in het logement.
Vele emmers met aardappelen heeft
ze voor de gasten geschild. Op haar
21ste is zij vanuit huis getrouwd met
Kees Snijders, die zij tijdens het vrij
dansen bij Evergreen boven ‘t Heerenhek in de Tempelierstraat had
ontmoet.
Op haar dertigste slaagde Rie voor
de hotelschool. Met haar man Kees
runde ze een restaurant in Nieuwemeer, een koffiehuis bij de Albert
Cuyp en een snackbar in de Van Oosten de Bruynstraat.

hout gehaald. Er werd voor elkaar
gezorgd, zeker toen. Toen mijn moeder en vader stopten, hadden de gasten op een bord “Ouders laten dertig Foto’s logement: Noord-Hollands Archief
kinderen alleen geschreven.’
Jos Fielmich, 1972

IN gesPreK met . . .
olIvIa mercHaNt
Willem brand

Foto’s: Olivia Merchant

’t Was nu of nooit, zegt Olivia
Merchant aan de keukentafel van
haar huis dat zij tot september
2018 heeft gehuurd. Het is 12.30
uur en Olivia gaat zo haar zoontjes Ayrton en Aston van school
ophalen.
Olivia is een 45-jarige Amerikaanse
die op 16 augustus 2017 haar BSNnummer kreeg. Dat voelde officieel
en plezierig. Een droom om in Europa te wonen ging in vervulling.
Olivia: ‘Ik wilde altijd in het buitenland wonen. ’t Leven voelde hier
moeiteloos en vriendelijk. En vanuit
Amsterdam is het makkelijk reizen.
Ik wilde mijn kinderen ook laten opgroeien in een samenleving waarin
geweld en dakloosheid niet aan de
orde van de dag zijn.’
In 2007 werd zij verliefd op Amsterdam en vanaf die tijd kwam ze er
regelmatig. In haar huis hangt een
door haar gemaakte foto van Paradiso, de tot poptempel omgebouwde
kerk. Olivia begon op haar veertiende op High School in Austin (Texas)
met fotograferen en is nooit meer
gestopt. Foto’s markeren ook het
verhaal van haar reislustige leven.
Aan de keukenmuur hangt een foto
van twee Indiërs, van wie de eerste
net een doop in de Ganges heeft
ondergaan. Zijn vriend staat achter
hem en daar weer achter een toerist
die op een kaart kijkt.
Een belangrijke persoon
in haar leven is haar tante
Dotti Hatcher die in San
Francisco woont. Bij Aunt
Dotti, getrouwd met uncle
William Brand, brachten
Olivia en haar tweeling ook
de afgelopen kerstdagen
door. Olivia: ‘Tante die voor
Gap werkte was een voorbeeld voor me. Een andere
tante kocht kleding in voor
een winkelketen. Beiden
inspireerden me om in San
Francisco de modeschool
te gaan doen. Dat leidde
tot een baan als organisator van modeshows. Na
enkele jaren besloot ik een
theateropleiding te gaan
volgen.’
Na haar masterstudie aan
de American Conserva-
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tory Theater speelde ze zeven jaar in diverse
toneelstukken en in commercials. Ondertussen reisde ze de hele wereld over waaronder
Cuba, Argentinië, Marokko en India. In totaal
bezocht ze 39 landen. ‘Ik ben nieuwsgierig
naar hoe mensen leven, soms verkocht ik ook
reisfoto’s aan veilingen en galeries.’

‘IK beN NIeuWsgIerIg Naar Hoe
meNseN leveN’
Pas op haar 35ste zag Olivia haar vader Michael voor het eerst. Haar moeder Dianne beviel van haar toen ze negentien was.
Niet in New York waar zij Olivia’s vader had
leren kennen, maar in New Orleans waar haar
ouders woonden. Olivia: ‘Ik ben een paar dagen met hem opgetrokken. Hij was charmant
en beantwoordde al mijn vragen. Ik kon zien
waarom mijn moeder voor ‘m gevallen was.
Het is bij die ene ontmoeting gebleven, vijf
jaar later overleed hij.’

Haar moeder leerde haar
behalve mensen vriendelijk
te bejegen ook de waarde
van hard werken. Olivia:
‘Op mijn tiende liep ik al
een krantenwijk, moeder
die in een psychiatrische
ziekenhuis werkte, hielp
me daar op zondag mee.
Op mijn dertiende verdiende ik in de weekenden bij
in een ijssalon.’
Olivia is na vier maanden
nog steeds verliefd op Nederland, maar het leven is
niet zo moeiteloos als ze
dacht. Dat komt ook omdat
ze werk en opvoeding moet
combineren. Hun vader
die in London woont en
werkt, ziet zijn kinderen af
en toe. Olivia werkt vanuit
huis voor een filantrope.
Olivia: ‘Mijn klant begrijpt
hoe het leven voor zwarte
Amerikanen is en hoe uitdagend voor alleenstaande
moeders om kinderen op te
voeden. Ik schrijf brieven
en toespraken voor haar.
Zij ondersteunt o.a. milieuorganisaties en kunstenaars.
’In het voorjaar gaat ze
voor de tweede keer naar
Barcelona. Wie weet wordt
dat haar tweede Europese
standplaats. Olivia: ‘Het
leven kan alle kanten op.’
Hoe kijkt ze tegen Nederland aan? ‘Mensen eten
hier veel brood en kaas,
vinden het belangrijk om
tijd met familie door te
brengen en praten veel
over het weer.’
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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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