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flinty’s . . .
Culinair en
Cultureel
verwend
worden

Wat is het toch een geweldig
initiatief: de buurtmaaltijd in
Flintys. Na een lange dag werken, met je buren aanschuiven
aan een gezellig gedekte tafel om tegen een klein bedrag
culinair en cultureel verwend te
worden. En de kwaliteit neemt
elke keer weer toe.

oosterse Curry en
kletskoppen
Thema op 3 april was Oosterse curry. Met als onweerstaanbare afsluiter: kletskoppen met aardbeien en
slagroom. Het combineerde allemaal
prima.

big brothers of haarlem

buurt
7 juli bbQ in
de egelantiertuin
maaltijd
...

spoken word
Het intieme afsluitende optreden
van spoken word artiest: Open Mike
ontroerde. Hij deelde zijn (innerlijke)
reiservaringen met ons wat hier en
daar zelfs tot een traantje leidde.

applaus
Een dik applaus voor het buurteam
van deze keer, onder leiding van
jongerenwerkers Tobias Ooijevaar
en Melvin Kerkdijk, (in willekeurige volgorde): Melvin Krombeen,
Casper van Dijk, Meike Damen,
Anouk Roelfsema, Noemi van der
Wulf, Open Mike, de Big Brothers of
Haarlem.
Onze eigen buurtcultuurtafel van
veel; die moeten we koesteren.

Tussen de gangen door kregen we
een kijkje in de oefenkeuken van
band en blazers: Big Brothers of
Haarlem die ons omverbliezen met
onder andere een swingende interpretatie van het nummer Big Spender. Na 3 nummers riep de hoofddis
en moesten we helaas de oefenruimjazz and more!

de egelantier . . .
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schuldsanering of vertier, de krekel of de mier?

opzoomeren. . .
Een beeld voor de buitenlandse
bezoeker
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Zoals ieder jaar organiseren we
een buiten editie. Dit jaar doen
we dat weer in de Egelantiertuin.
We zullen starten om 15:00 met
een muzikaal programma en wat
activiteiten voor de kleinste bewoners. Rond een uur of 18:00
zetten we de barbecue aan.
Opgeven kan tot en met woensdag 3 juli. Dit kan via buurtmaalTobias Ooijevaar (Flinty’s)
06-19474332 (kan ook via
WhatsApp)
Kosten zijn € 7,50 pp. Exclusief
drankjes. Ben je 20 jaar of jonger
betaal je maar € 3,50
Graag horen we of er wensen zijn
met betrekking tot het eten; vegetarisch, allergieën etc.
Zijn er bewoners die willen helpen met het ter beschikking
stellen van elektra, toilet of misschien een aantal handjes bij het
helpen op- en afbouwen?
Graag doorgeven bij het opgeven!
Dank jullie wel!
Tot ziens!
Groetjes Melvin, Lenny en Tobias

in bedrijf . . .
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Annelies Perry, van Perry scooters

in gesprek met . . .
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Kunstenaar Margriet Bouman.
Verticaal wonen in het Nieuw
Heiligland
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de egelantier . . .
sChuldsanering
of vertier ?

otto takes
tekst

de krekel of de mier?

Op de avond van 27 mei in het ABC is dat
ook de zorg van wethouder Jur Botter: de
gemeente heeft een schuld van ongeveer €
500.000.000,- (een half miljard!) en is eerder
op zoek naar een bron van inkomsten dan
naar een bron van nieuwe tekorten. Daarom
houdt de wethouder vast aan een hoogwaardige hotelfunctie van minimaal 55% van het
vloeroppervlak. Maar ook bijvoorbeeld (atelier)woningen, die gezien kunnen worden als
huisvesting en cultureel gebruik. Behalve een
lagere opbrengst van het gebouw, heeft cultu-

Vanaf de aankondiging
ruiming van De Egelantier door de gemeente,
voor de exploitatie. Herstel en uitbreiding van
was er een publieke
de Openbare Bibliotheek kost Haarlem ook al
discussie over de toe€ 6 miljoen.
komstige bestemming
van het gebouw. Na de
ontruiming werd die discussie heviger en heftiger. De gemeente zoekt
olie voor op de golven.
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B R E U K E R
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belangrijke functie voor de buurt
kan wèl op “punten” bij die afweging
rekenen. De wethouder geeft daarbij
aan dat zijn beleid niet alleen op de
omgeving van De Egelantier gericht
moet zijn, maar op de hele stad.
“Niet iedereen heeft behoefte aan
meer ruimte voor cultuur.”

bewonerspartiCipatie

“En een zorghotel? Zou dat kunnen?” De wethouder neemt de suggestie voor kennisgeving aan. “En
parkeren?” Een oplossing op eigen
terrein is het uitgangspunt maar
dat kan hier niet. Suggestie van
Er loopt nog een haalschrijver dezes: de parkeergarage
baarheidsonderzoek naar
Houtplein ligt op 3 minuten loopafaanleiding van een bewostand. Vanuit het rumoer in de zaal
nersinitiatief (dat ambtekwam de suggestie voor bewonersnaren een burgerinitiatief
participatie bij de verdere ontwiknoemen ….) en dat begin
keling. Later meldt een vrouw uit
augustus afgerond zou
de zaal zich daarvoor aan. Bij een
moeten zijn. Als mogelijke
keuze
tussen
2
kwaden
eventuele volgende bijeenkomst zal
Als tegemoetgekomen zou worden aan de
de wethouder dus niet meer alleen
terd over het Frans Hals
wensen van de culturele instellingen met bemet door hem ingehuurde externe
Museum, De Pletterij, de
trekking tot De Egelantier, zou de gemeente
adviseurs en ambtenaren tegenover
Nieuwe Vide, ABC, Mueen heterogene zaal vol niet ingewijseum Haarlem en 37PK en ongeveer 12 miljoen moeten investeren in het
gebouw (bij casco-oplevering voor de gebruiden staan. De olie kan hopelijk op de
het liefst allemaal bij elkaar onder het dak van De kers) en een hoog risico blijven lopen op de ex- golven.
ploitatie. “Voor de politiek ligt hier een keuze
tussen twee kwaden te wachten”, zo zei Botter. Maar wat zou er geprogrammeerd
daarvan is voorlopig even
De wethouder vindt dat een eventuele sociaal
moet worden als De Egelantier gecreatief als de gedroomde
deeltelijk een culturele bestemming
gebruikers en even onzeker culturele functie in De Egelantier geborgd
krijgt? Vanuit de zaal was langs
als de haalbaarheid.
verschillende wegen geprobeerd
om de wethouder te verleiden tot
In de Egelantiertuin, in Haarlem was een bijzonder vogeltje neergestreken: de pallas’ boszanger
(de ’kanarie van de taiga.)
toezeggingen voor een minimaal
aantal m² of een percentage van het
vloeroppervlak voor ‘cultuur’. Alle
Egelantiertuin
pogingen faalden. Geen van de aanwezigen bracht daarbij overigens
Kijk, daar in die boom zingt een merel.
een vorm van kunst of cultuur naar
Maar kerel, dat is geen merel.
voren waar de Egelantier ruimte aan
Ik hoor hem toch.
zou moeten bieden, bijvoorbeeld omWaar zit hij dan?
dat die nergens anders in Haarlem
of onvoldoende aan bod kan komen.
Ik zie hem niet maar ik hoor hem –
trouwens, het is er niet een, het zijn er twee. Aanzienlijk hogere lasten voor de
gemeente zonder vernieuwing in het
Kijk! Daar op het gras…
aanbod past niet in de visie van de
Ja, ik zie ze, herken de hemelse geluiden.
wethouder. Veel bezoekers waren
Het is het fluiten van Ruud en Ray
met lege handen gekomen en gingen
dat hier nooit verloren gaat.
zo ook weer naar huis. Zó is het spel,
zó zijn de regels en zó moet het geHarmen Malderik
speeld worden, zei Freek de Jonge in
1970. Er is niet veel veranderd.
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opzoomeren . . .

gouden spriet

een beeld voor de
buitenlandse bezoeker

bart schanssema
tekst en foto

Zaterdagochtend om kwart voor
acht in de morgen wandelen we
naar de poort van de Egelantiertuin, alwaar aanstonds de
planten aankomen per gemotoriseerd vrachtvervoer. Eerst is
er een kortstondige aanraking
lendende winkel, waar we met
blij gemoed de gereedschappen

Kortstondig, want bij de eerste slok
wordt er al gewuifd om ons van de
aankomst van de bloemenleverancier en zijn medewerker te verwittigen. De hydraulische laadklep zoeft
ter aarde (Foto 1). Deze worden
naast de poort uitgestald, in omwandelbare eilanden, zodat er voor
elk ruimte is om te kiezen naar zijn
of haar verlangen.

(Foto 5). Een glas bij een goed gesprek boven een bord Gado Gado beeindigt deze zonnige Opzoomerdag.

de wijkraad . . .
van de voorzitter

Het wachten op het startschot vangt
aan. Verschillende sterke verhalen
worden gewisseld boven meer koffie
in het belendende handelshuis, waar
ook stevig gekookt kan worden. Tegen de klok van tienen komt een van
de ambtenaren van onze stadsgemeente bij ons aan, evenals samenkomende wijkgenoten van Cornelissteeg tot Korte Hofstraat.

selma alphenaar

Beste Buurtbewoners,
Met bewondering voor de betrokken bewoners die aanwezig
waren bij de informatie avond
over de Egelantier en de hernieuwde verkoopprocedure,
luisterde ik naar de kritische vragen. Er was een grote opkomst
wat onder andere leidde tot een
stoelen tekort in het ABC architectencentrum. Het boegbeeld
blijft een heet hangijzer en dat
heeft ook te maken met het verleden en de vastgoedtransacites
die helaas niet zijn gelopen zoals
een ieder dat zou hebben gewild.

Ambtenaar Tim verhaalt van diverse
groene initiatieven die de gemeente
onderneemt. Zo is er een initiatief
waar je een stoeptegel kunt ruilen
tegen planten. Ook ontwikkelt de
gemeente een aanpak voor geveltuinen: verticale tuinen tegen de
bebouwing op. Dit alles om de leefbaarheid te vergroten en water beter op te kunnen vangen.

startsChot
Daarna valt het startschot en kiezen alle wijkgenoten planten uit
om straat en stoep op te vrolijken
(Foto2). Gereedschap en groene container wordt betrokken om de zware
klussen en het afval goed op te
ruimen. Op veler plaats worden de

Dit verleden heeft niet geleid tot
het vertrouwen dat het deze keer
goed zal komen. Wel is er het volste vertrouwen in kunst en cultuur
in onze wijk en er is veel kennis en
kunde onder de bewoners in onze
wijk op dit gebied. Ik zou namens de
wijkraad hierbij een oproep willen
plaatsen voor één van de betrokken
bewoners om zich als wijkraadslid
aan te melden en om de ontwikkeling van het culturele aspect in de
Egelantier, wat ons is verzekerd, op
de voet te volgen. U kunt de wijkraad bereiken via bijvoorbeeld een
handen uit de mouwen gestoken en
straten beziend, zegt een bewoner
me hoe beelden van deze taferelen
vaak eindigen in een folder bedoeld
voor de buitenlandse bezoeker om
de kleurenpracht van Haarlem te
tonen.
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de waardering voor zij die een extra
stapje deden om de wijk mooi te
maken. Dit jaar gaat de Spriet naar
Ewa, Ben en Graziella die de hoek
van de Kleine Houtstraat en de Lan-

De ochtend wordt traditioneel afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, bij goed weer in de Egelantier
tuin. En we zijn verguld met het
weer, evenals met de sponsoring
van Makelaar Hamer en Ran uit
onze buurt. De maaltijd kunnen we
hierdoor goed aankleden. Voordat
we ons op de voedzame Gado Gado
storten, staan we stil bij de Gouden
Spriet. De Spriet vertegenwoordigt

t.a.v. Axel van den Berg.

afsCheid
In dit kwartaal heeft de wijkraad
met pijn in het hart afscheid moeten
nemen van twee wijkraadsleden;
onze voormalig voorzitter Annelie

Bulsing, die in januari j.l. haar vertrek aankondigde. Ook Cathy van
Lieshout heeft aangegeven op dit
moment meer tijd nodig te hebben
in haar privé omgeving. Graag bedanken we hierbij beiden voor de
zeer gewaardeerde inzet!
Annelie heeft het project de wijkschouw in het afgelopen half jaar
getrokken en zij zal dit laatste project nog helpen afronden. Namens
Cathy, de Opzoomer commissie en
de wijkraad, plaats ik hierbij een
oproep voor extra helpende handen om met name de aankomende
Opherfst editie (die samenvalt met
Burendag) op 28 september a.s. versterking te bieden. Een buitenkans
om uw mede-buurtbewoners nog
beter te leren kennen.

Coördinator
Vanuit de gemeente Haarlem is er
regelmatig een operationeel overleg
met de centrum vertegenwoordiging en onder leiding van voorzitter
en gebiedsverbinder Ingrid Hamer.
Hieri worden lopende projecten
doorgenomen. Graag deel ik de
voortgang van de campagne gericht
op toegankelijkheid van openbare
ruimte, wegen en trottoirs voor minder validen. De campagne is gericht
op medebewoners. Voor dit project
is men op zoek naar een coördinator
in onze wijk en een verspreidingspunt van de deurhanger die onlangs
is ontworpen. Bewustwording voor
het vrijhouden van de trottoirs
voor bijvoorbeeld rollators of rolstoelen vrij te houden, zal op een
'aaibare' wijze onder de aandacht

worden gebracht. Te denken valt
meer informatie kunt u de website
bezoeken ambassadeurstoegankelijkhestad.nl. In 2018 is een begin
gemaakt met dit project. U vindt
hierover meer informatie op https://
www.haarlem.nl/toegankelijkestad Of uw bericht per email aan:

wijkraadsvergadering
Mocht u belangstelling hebben
voor één van de bovenstaande onderwerpen dan horen -of zien we u
natuurlijk graag op één van de wijkraadvergaderingen in jeugdcentrum
Flinty's op de hoek van de Gedempte Oude Gracht 138; ter hoogte van
parkeergarage De Kamp.
Vergaderdata vindt u op de website
www.wijkraadHeiliglandenDeKamp.
nl die onlangs is voorzien van een
update en van verleden edities
Kampheilige. In juni vindt er nog
één vergadering plaats op 12 juni
en daarna zal er een zomerstop zijn
tot september a.s.
Graag tot ziens in de wijk!
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in bedrijf . . .

toekomst is het de vraag wat het

perry sCooters

die is ingericht naar de wens van
Ron - geïnspireerd vanuit een reis
die hij naar Japan had gemaakt.

scooters wordt, deze lijken geduchte
concurrenten te worden.
Voor Annelies nu geen scooters
meer. Een paar maanden per jaar is
ze in Frankrijk, in hun tweede huis
in de Morvan. Met een mooie tuin

angélique van poppelen
tekst en foto’s

in gesprek . . .
-

Annelies Perry woont boven de
scooterzaak hoek Gedempte
Oude Gracht – hoek Groot Heiligland. Zelf is ze er niet meer
actief, die tijd is geweest.
De winkel bestaat al sinds 1897
(!) en pas sinds enkele jaren is
het geen Perry meer die er de
‘baas’ is.

en leverden een soort bouwpakketten met onderdelen. De schoonvader
van Annelies zette ze in de avonden
in elkaar. Als een soort lopende band
werk. Weer wat jaren later werd de
winkel in tweeën gedeeld: de bromgelijk met de Annelies: “Het waren

Zundapps. Ik kwam aanzetten met
een 2e hands eend en die was een
stuk goedkoper. Maar ze hebben
wel hun waarde behouden: het beAls ik voor mijn afspraak bij Annelies drag dat je toen in guldens voor zo’n
binnen kom, word ik vooral verwelkomd door haar kleinzoon.
euro’s.” Haar eend parkeerde ze in
“Ik ben Chris en ik ben 3,5. Niet drie de Egelantiertuin, die –zo vertelt zemaar drie-en-een-half .” Dat ik het
destijds één grote bende was.
maar weet. Annelies heeft gebakjes
gemaakt, die ze door midden heeft
Ron en Annelies gingen boven de
gesneden. Zij en ik eten er ½ van op, zaak wonen, net als haar zwager en
de rest schuift in de loop van het ge- schoonzus. En daar, op de zoldersprek bij Chris naar binnen.
etage, woont ze dus nog steeds. Ron
is helaas vijf jaar geleden overleden,
“We waren er eerder dan de Kamer
hij is slechts 67 jaar geworden. De
van Koophandel” vertelt Annelies
zaak hadden ze twee jaar eerder al
“die begon pas vanaf 1900 te regisverkocht, aan Karo. Karo kwam op
treren.” Het was de overgrootvader
z’n 13e uit Irak naar Nederland, en
van -haar 5 jaar geleden overleden
werkt al jaren bij Perry. De onderman- Ron, die het bedrijf startte.
linge band is zo goed, dat Karo AnHij maakt de wegwijzerbordjes voor nelies gekscherend z’n pleegmoeder
het spoor, dat ging toen nog met de
noemt. Hij runt de zaak nu samen
hand. Daarnaast startte hij met de
met z’n broer Khachik, die 6 was
toen ze hier kwamen wonen. Ron en
Annelies kregen naast twee dochters
en nog niet gekocht werden. Zware
een zoon, hij woont op de tussenetage.
kers en slagers. In deze periode vestigde Perry zich aan de gracht. Eerst Toen Ron en Annelies de zaak hadop nummer 102, later op 112.
den overgenomen, deed ze de boekhouding. Ron wilde weer van de
Zijn kleinzoon, de vader van Ron
dus, kwam ook in de zaak. Het
te verdienen. Hij koos vol voor de
nomen, maar aan het einde van de
tijd viel deze markt in duigen. Door
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nood gedwongen, is ze meer in het
bedrijf gaan doen. Begin jaren ’90
kwam de eerste scooter, die bracht
uitkomst. Annelies haalde en bracht
de scooters met het busje, daarnaast
stond ze in de winkel. Wat niet voor
iedere klant vanzelfsprekend was: er
waren er bij die liever door een man
geholpen wilde worden. Ze vertelt
er smeuïg over . “Er stonden twee
meisjes in de winkel, maar eerst was
er nog een jongen van een jaar of 16
aan de beurt. Hij wilde een monteur
‘want ik weet niet of u er verstand
van heeft’. Ik vroeg wat er aan de
hand was. De jongen vertelde dat de
moesten worden en toen ik vroeg
woordde hij ‘een tweetakt’. Ik kende
het verschil tussen tweetakt en viertakt, en wist hem te vertellen: dat
kan niet, een tweetakt heeft geen
kleppen. Meisjes giebelen, hij vond
het niet echt leuk. Nog een voorbeeld? Ik was een keer alleen in de
winkel en er komt een man binnen
die vraagt ‘Is hier niemand?’ Ik zei
‘Niemand is vrij vandaag’. Hij liep
geïrriteerd door naar de werkplaats.
Ik erachter aan, want dat is niet wat
je wilt. De monteur keek even op en
ging onverstoorbaar door met z’n
werk. De man begon vragen te stellen, en kreeg telkens hetzelfde antwoord: ‘Dat weet ik niet, dat moet u
aan die mevrouw vragen!’ “
De mannen beneden kennen een
klantenkring die ver buiten Haarlem reikt. “Er is net nog een scooter
naar Rijswijk gebracht. Komt ook
omdat ze scooters laten spuiten in
allerlei aparte kleurtjes.” Het zal
ongetwijfeld naast de naam en service zijn, maar ze is te bescheiden
om dat hardop te noemen. Naar de

vertiCaal wonen in nieuw heiligland

kunstenaar margreet bouman

bak. Er liep een slootje door het pakhuis, dat was de riolering. En onze
buren zaten op onze meterkast. Aan
de achterkant was een binnenplaatsje en een stal, waar het paard van de
groenteboer had gestaan. We hebben het trappenhuis naar achteren
verplaatst en het als het ware buiten
het huis gezet. In 1990 hebben we
dankzij een subsidie een grote verbouwing kunnen doen. Beneden is
de keuken, waar we soms exposeren, op de eerste verdieping is onze
woonkamer en op de tweede onze
slaapkamer. We wonen verticaal.’

werk

ging voor beeldend kunstenaars op
te richten - Ronald zat in 1993 in het
oprichtingsbestuur – had te maken
met het vrijkomen van die ruimte en
verandering van geldstromen van
het Rijk naar de gemeente. Margreet
kreeg later de opdracht om een
website te maken en hield die van
2004 tot 2016 bij. Sinds een jaar is
zij interim-artistiek coördinator. Met
Ronald vormt zij overigens de kern
van het collectief de-Passages, die
overal in het land tentoonstellingen
opzet.

zelfportret
Margreet: ‘Alles wat ik doe vertegenwoordigt mijn kunstenaarschap.’
Bij haar draait het vooral om het
zelfportret. Haar eigen hoofd is ook
vaak letterlijk onderwerp in haar
werk en heeft allerlei vormen en
kleuren. Soms staan er ook gedachtes op uitgeschreven zoals ‘Waar
zal ik nu weer eens aan denken?’.
Haar voortdurende ‘strijd’ lijkt de
gelaagdheid in haar eigen ziel weer
te geven.

Hoe kom je rond want van de kunst
kunnen maar weinig kunstenaars leMargreet voor het huis in Nieuw Heiligland ven? Margreet: ‘Ronald heeft 41 jaar
lang twee dagen op een middelbare
school gewerkt. Ik heb jaren minstens een dag per week les gegeven
willem brand
expats
als docent beeldende kunst. Toen dat
tekst en foto’s
ophield heb ik me in de jaren negen- Terug naar de straat. Nu staan er
tig laten omscholen tot vormgever.
Ik leerde ook websites bouwen, daar ten, in de jaren zeventig was dat anKunst is wat het hart van Marben ik best handig in.’
ders. Margreet: ‘Er was een familie
greet laat kloppen. Toen ze
die de straat nogal terroriseerde. Ze
negen jaar was, zag zij met haar
zetten de straat vol met auto’s. Een
ouders de oudste menselijke
vishal
keer werd de man des huizes handschilderingen in de grotten van
De
Vishal
loopt
toch
wel
als
een
rode
tastelijk. Ik gaf ‘m een klap voor zijn
Lascaux. Dat maakte een enorme
draad
door
het
leven
van
het
kunstekanis. Toen ik dat aan Ronald vertelindruk. ‘Dat wil ik ook’, dacht ze.
naarspaar. De reden om die verenide, zei hij: Ik ga kijken of de autoramen nog heel
Op haar 23ste studeerde Margreet
zijn. Een paar
af aan de Kunstacademie, net als
dagen later
Ronald Ruseler met wie ze vanaf
was er een
1976 in het Nieuw Heiligland woont.
glasplaat met
Tijdens hun studie, die zich in Ameen steensterdam voltrok, woonden Margreet
tje onder
en Ronald samen op een zolder in
één van de
Haarlem. Van de verhuurder, een
banden gefotograaf, kregen zij de tip dit huis
schoven. Nu
te kopen.
wonen hier
veel expats
vertiCaal
en is Engels
zo’n beetje
Margreet: ‘Er was veel leegstand, de
de voertaal
huizen zagen er nogal vervallen uit.
geworden.’
Ons huis was een geweldige puinHaar atelier op de Gedempte Voldersgracht
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het vrouwe en antonie
gasthuys . . .
willem neemt de wijk
naar de hofjes

willem brand
tekst en kleurenfoto’s

Het kwam er dit jaar niet
van om op 14 februari
ter gelegenheid van de
579ste verjaardag een
borrel te geven voor de
bewoners van het Vrouwe en Antonie Gasthuys
in het Klein Heiligland.
Die vond een paar weken later plaats.

Pieter Teyler een nieuw hofje aan de Koudenhorn hadden laten bouwen, schonken zij het
oude hofje aan de regenten van het Vrouwe
en Antonie Gasthuys. Pieter Teyler had het
statige pand, in 1648 door zeepfabrikant Pieter Bogaert gebouwd, in 1729 gekocht en het
jaar erop twee zijvleugels met kleine woningen op het bleekveld laten aanbouwen.

twee gasthuyzen
gaan samen
De regenten laten zich er
graag op voorstaan dat
hun hofje teruggaat naar
14 februari 1440, de dag
dat het Onze Lieve Vrouwe
Gasthuys in de Klerkstraat
werd gesticht. Het was net
als het in hetzelfde jaar gestichte Anthonie Gasthuys
in de Hagestraat een onderkomen voor pelgrims. Zieken en daklozen konden er
zelfs een permanent verblijf
krijgen. In 1726 kwam het
ciële problemen en moest
worden verkocht.
De bewoonsters werden
overgeplaatst naar het Onze
Lieve Vrouwe Gasthuys.
De twee stichtingen gingen
samen onder een nieuwe

bewoners

regie in handen van
makelaar
De huidige eigenaar van het Haarlem en het regentenbestuur van het Jacobs Godshuis. De diaconie vaardigt drie regenten af, het Godshofje zijn de diaconie van
de Protestantse Gemeente huis twee. Het gezicht van het hofje is al meer dan

Het is een van de weinige
hofjes waar zowel mannen als vrouwen wonen.
Hoewel het hofje een project van de gezamenlijke
kerken is, is geloof bij de
aanname geen criterium.
Mieke: ‘De omloopsnelheid
is niet hoog, als er iemand
is verhuisd benader ik mensen van de wachtlijst.’ Van
de huidige bewoners woont
Ada er sinds 2006, een stuk
minder lang dan Willem
die in 2018 verhuisde en er
maar liefst 38 jaar woonde.

restauratie in twee delen

naam, Vrouwe- en Antonie Gasthuys.
In totaal woonden negen vrouwen in
een groot vertrek.

verhuisd naar teylers hofje
De vrouwen hadden dus geen eigen huisjes zoals op andere hofjes
het geval was. Pas zestig jaar later
kwam daarin verandering. In 1787
kwam het ‘oude’ Teylers Hofje op
het Klein Heiligland beschikbaar.
Omdat de directeuren van de Teylers
Stichting uit de nalatenschap van

In 1961 ontdekte men tijdens een restauratie dat het pand door Bogaert van plavuizen
vloeren, plinten met blauwe tegels en eikenhouten betimmeringen was voorzien. Balken
en plafonds bleken beschilderd te zijn met
prachtige pilaster- en bloemen-motieven. Dit
was allemaal weggeschilderd, weggetimmerd
of weggewerkt. In de hoftuin werd een 18de
eeuwse zonnewijzer geplaatst. De koperen
muurlantaarns zijn door de gemeente naar
oud model gemaakt. In 1991 werd begonnen
met een noodzakelijke algehele restauratie.
De klus was pas in 1997 geklaard. Toen ook
zijn de oude schilderingen in oude staat teruggebracht. In de regentenkamer hangt ook
het groepsportret uit 1788, geschilderd door
Wybrand Hendriks, die zelf een van de regenten was!

ook tijdelijke opvang
Er zijn zes huisjes in de zijvleugel gesitueerd,
die bestemd zijn voor mensen met een kleine

hade in de
heiliglanden . . .
hadewijch wouters
De tweede verjaardag van onze verhuizing naar Haarlem is geruisloos
voorbij gegaan. Na een periode van
subtiel een jurkje achterlaten, een
boek en een tandenborstel, besloten we destijds echt te verhuizen.
Omwille van de smalle straatjes in
Haarlem (weinig zin om die met een
verhuiswagentje te blokkeren) en
omwille van het feit dat ik veel van
mijn spullen weg deed, leek het toen
een goed idee om over een langere
periode heen de auto verschillende
keren vol te laden, en telkens een
deel van de spullen over te brengen.
Het was enerverend en het slechtste
plan ooit. Maar het was een zachte
overgang. Het huis in België werd
steeds leger, het huis in Haarlem
steeds voller.
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tien jaar makelaar Mieke
Wever-Loomans. Immy Nieboer: ‘Zij doet het beheer,
heeft de regie en regelt
alle praktische zaken. Zij is
degene die zowel de klachten als de complimenten
krijgt.’

beurs. Regent Immy Nieboer: ‘Om de sociale kant
van hofjes meer naar boven
te halen hebben we onlangs
de statuten gewijzigd. We
willen ook doen aan tijdelijke opvang. Zo woont er
sinds kort een priester.
Dat is ook voorgelegd aan
de bewoners. Niet iedereen
zei toen Halleluja.’ Maar,
voegt Immy toe: ‘De gasthuyzen zijn gesticht vanuit
de diaconale gedachte. Om
mensen te huisvesten die
zich hun hele leven hebben ingezet voor anderen
en dakloos zijn geworden
omdat ze niet meer kunnen
werken.’

En nu verhuis ik weer. Naar de Vijfhoek. Niet om te wonen, wel om te
werken. En deze keer niet met een
auto vol spulletjes per keer, maar
met een bolderkar vol boeken.
De Vijfhoek voelt anders dan Heiliglanden-De Kamp. Einaudi klinkt
er door de straten, die nog smaller
zijn. Er hangt creativiteit in de lucht.
Er worden glasramen gemaakt,
massages gegeven, prachtige cappuccino’s geschonken en gebreide
kinderkleedjes verkocht.
Dat is hip en een eufemisme voor
een piepklein kantoortje met maar
net genoeg plek voor mijzelf, mijn
boeken, mijn tafel, een stoel, een
(ik kocht het allerkleinste model dat
ik kon vinden).

Ik schrijf de hele dag koortsachtig,
vrolijke gesprekjes met de huisbazin
die me een paar keer per dag komt
verlossen van mijn door haar veronderstelde eenzaamheid. (Ik voel me
nooit eenzaam en zeker niet in een
kamer vol boeken, maar het is altijd
gezellig dat ze langskomt.)
naar onze steeg. Dan kom ik weer
langs bekende gezichten, de jongens die voetballen in de straat, de
Brakeboertuin waar kinderen spelen.
En dan besef ik dat ik al geluk had,
maar nu nog meer. Ik woon niet alleen in het leukste buurtje van Haarlem, maar ik heb ook nog a room of
my own in de creatiefste wijk.
The best of both worlds.
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museum
haarlem . . .

Filmtheater ‘Roxy’ in de Kleine Houtstraat
in 1986, collectie Fotoburo de Boer

haarlem filmstad

willem brand

rustiger. Wel
was het zo dat
de schoonmakers glijdend
de zaal binen
gingen.’

tekst

Het op 24 maart uitgekomen
boek ‘Haarlem Filmstad’ beslaat
de geschiedenis van Haarlemse

het witte doek tot in de meest
levendige details. In Museum
Haarlem is de geschiedenis van
Haarlem Filmstad t/m 24 september te zien.

Aanleiding voor de plannen voor het
boek in 2013 was de gestage sluiting
van Haarlemse bioscopen. Door samenwerking met Eye Filmmuseum,
Noord-Hollands Archief en door gesprekken met bioscoopexploitanten,
operateurs, regisseurs, acteurs én
bekende liefhebbers is er een pracht
van een boek ontstaan.

magisChe sterrenhe
mel
Filmcriticus en programmamaker Harry Hosman schreef
het leeuwendeel van het 272
bladzijden tellende boek. Zijn
de fête van Jacques Tati, in
Lido - de bioscoop met de
‘magische sterrenhemel’ –
zag hij de Winnetou-westerns
met Lex Barker als Old Shatterhand en in de Frans Hals
bioscoop zag hij ’s nachts
‘Psycho’.
Hosman: ‘Daar kon trouwens
worden gerookt! De as ging in
de asbakjes in de stoelen voor
je. De gordijnen en zelfs het

Première West Side Story in 1962,
Cinema Palace, Grote Houtstraat.

doek gingen eens in de zoveel tijd
draaide voordat het de Fonteinkerk
werd, was Jesus Christ Superstar.
Een plagerijtje.

Cinema palaCe
Volgens sommigen was die bioscoop, nu een modezaak, het Tuschinsky van Haarlem. Het had stijl,
vooral door de ronde kassa buiten
en de kroonluchters met ijspegels
binnen. Na de verbouwing in 1990
maar hingen er messing armaturen met witte bollen en bevond de
kassa zich onopvallend in een hoek.
Het was Jan Inpijn die zijn autohandel tijdens WOI, toen de productie
van Duitse en Franse auto’s stokte

‘DE GORDIJNEN ÉN
HET DOEK
GINGEN
IN DE
WAS’

luxor
gin

ten faveure van de oorlogsindustrie, omtoverde tot Cinema
Palace.

roxy
Hosman karakteriseert Roxy
als ‘cowboybioscoop’, hij zag er
de klassieker ‘Once upon in the
west’. Voorheen heette het de
Spaarne Bioscoop.
Filmoperateur Onno Hulshof
weet uit de verhalen van zijn
ouders dat het daar vroeger na
vies was om onder het balkon te
jes naar beneden gegooid, of nog
erger, ze stonden vanaf het balkon te spugen. Bij vertoning van

Uit de collectie van Fotoburo de
Boer de Grote Houtstraat in 1956
met rechts bioscoop Luxor.

David Pakasi was twaalf jaar
beheerder van de Luxor en
woonde met zijn vrienden
Prisca boven de bioscoop.
Het was vanzelfsprekend
veel relaxter om in een
monobioscoop als Luxor te
werken dan in een multibioscoop, meent Onno Hulshof
die van 1982 tot 2012 in
bijna alle Haarlemse bioscopen heeft gewerkt. In Luxor
derling voelden de bioscoopmedewerkers zich familie.
Hulshof: ‘In het weekeinde
Houtstraat tegenover Roxy in
de Drinkwinkel. Om een biertje te doen.’

Willem Zilver Rupe maakte in 1962
een straatbeeld in de Grote Houtstraat met rechts Cinema Palace.

Harry Hosman: ‘Haarlem
was in de jaren twintig de
trie, na de oorlog voorbij
gestreefd door Amsterdam
maar momenteel populair als
Haarlem een Filmwijk.’

Harry Hosman met de maquette
van City Theater, de bioscoop op de
Parklaan die er nooit kwam.

patchwork , quilting
and more

Groot Heiligland 66, 2011 ES Haarlem

Om uw behandeling goed te kunnen plannen hebben wij voorkeur voor telefonisch contact.
Schagchelstraat 24-zwart
10

.

2011 HZ Haarlem

.

Tel.: 023 - 55 80 833

.

www.huistenboschkappers.nl

+31 (0) 23 534 00 79
desampler .NL | info@desampler .nl
Volg ons op Facebook : de Sampler
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wijkinformatie
Wijkraad Heiliglanden-de Kamp

De reguliere wijkraadsvergaderingen vinden
elke tweede woensdag van de maand plaats
vanaf half acht.
De vergaderruimte is Jongerencentrum Flinty’s
op de Gedempte Oude Gracht 138.
E-mail:
hdkwijkraad@gmail.com
Website:
www.wijkraadheiliglandendekamp.nl
Facebook: www.facebook.com/groups/bewonershdk/

Colofon
Jaargang 23, oplage 1000 exemplaren
Verschijnt 4x per jaar
Redactie:
Lay-out:
E-mail:

Pieter de Jager, Willem Brand
en Maarten Breuker
Maarten Breuker & Pieter de Jager
kampheilige@gmail.com

Informatie over adverteren in de Kampheilige is
verkrijgbaar via kampheilige@gmail.com
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Gemeente Haarlem
Politie spoed
Politie algemeen
Wijkagent Mustafa Karademir
mustafa.karademir@politie.nl
Website politie

140 23
112
0900 8844

Grofvuil (Spaarnelanden)
Meldpunt leefomgeving
Geluidshinder Schiphol
Parkeerzaken/handhaving
Publiekshal
Bezoekadres:

751 7200
140 23
020–601 5555
511 4950
140 23
Zijlvest 39

De artikelen in deze wijkkrant geven niet noodzakelijkerwijs de mening van de (hele) wijkraad weer.
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te
redigeren, in te korten of niet te plaatsen.
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Bel binnenstad-Maarten
voor de beste
kopers van uw huis.
023 - 542 02 44

H U I Z E N M AT C H E R S
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