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buurt
bbqze. . .
Flintys Baktte
weer mooi bruin
in de egelantiertuin
Els Hofsté

Beste buurtbewoners.
Het is inmiddels alweer
even geleden dat de
Buurtmaaltijd/barbecue
plaats vond. Maar ik wilde
toch even melden dat het
weer gewéldig was.

Eindelijk herfst

Alles werkte mee, het weer,
de omgeving, en de Egelantiertuin. Het heerlijke eten
waar weer voor elk wat wils
was. Een groot springkussen voor de kleintjes, leuke
muziek en als verrassing
voor de voetballiefhebbers
een televisie zodat de finalewedstrijd van het Nederlands
damesvoetbalteam gevolgd
kon worden.

Hield u het hoofd wel koel
aan het plastic palmenstrand ?
Of bleef u weken ademloos
op het doodgeschenen land ?
Bent u nu weer ontspannen thuis
in een langverwachte herfst
eindelijk vrij van hittestress ?
Harmen Malderik
Er was ook een Quiz van een tamelijk
nieuwe buurtbewoonster, Shu Liang,
over de klimaatverandering, erg leuk en
leerzaam. Verder hulde aan het team van
Flinty’s dat dit toch allemaal geweldig
georganiseerd heeft!
Respekt!!!

kijk op de wijk . . .
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Interview met Guus Schornagel.
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De toekomstige exploitant(en)
stellen zich voor!
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In ‘De huiskamer’ van
Olga Dompeling-Vos.
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deonzewijkraad
...
wijk
Voor de exacte data verwijs ik u
graag naar de website van de wijkraad. www.wijkraadheiliglandendekamp.nl

Selma Alphenaar

kampheilige@gmail.com

Na een zomer waarin iedereen op eigen wijze heeft kunnen ontspannen, kijken we nu
richting het derde kwartaal van
2019.

Wijkschouw
De wijkraad heeft versterking mogen vinden met Peter Verbrugge
als projectleider van de wijkschouw in onze wijk, waarbij hij
het estafettestokje overnam van
Annelie Bulsing. Met bewoners is
er een inventarisatie gemaakt van
wat er kan verbeteren en er wordt
nu gekeken naar mogelijkheden
voor een daadwerkelijke aansluiting te vinden die zal leiden tot
vervolgstappen. Agendapunt wat
hier in ieder geval uit voortvloeit,
is het aanhalen van het contact
met onze wijkagent.

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

werkgroep Duurzaamheid
en Energietransitie
Een nieuw opgestart project vanuit
de centrum-wijkraden is de werkgroep Duurzaamheid en Energietransitie. Voor de beleidsvorming
‘Haarlem van het gas af’ vanuit de
gemeente Haarlem, zal worden gekeken naar het verduurzamen van
bijvoorbeeld monumentale panden.
Ook zal er een energiemarkt worden georganiseerd in het laatste
kwartaal 2019 of het eerste kwartaal van 2020.

daadwerkelijke verkoop is gepland
in het vierde kwartaal van dit jaar.

opherfsten

.

De tijd vliegt en voor we het weten
plannen we alweer voor de feestdagen. Maar eerst kijken we uit
naar het ‘Opherfsten’, waarbij we
elkaar beter kunnen leren kennen
als wijkbewoners. Graag tot ziens
op zaterdag 28 september. In de
vroege ochtend kunt u plantjes ophalen in de Egelantiertuin.
Tussen de middag genieten we van
een gezamenlijke lunch. U heeft
hiervan een flyer in de brievenbus
ontvangen.

Een ander punt wat grote invloed
heeft in onze wijk, is de verkoop
van de Egelantier. Over de voortgang van dit proces wordt u geïnformeerd door de gemeente. De

Natuurlijk bent u ook altijd
welkom om de wijkraadvergadering bij te wonen.
Laten we met elkaar er een
mooi kwartaal van maken!

verkoop egelantier

wijkraadvergaderingen

Wat er is veranderd is de vergaderdag van de wijkraad.
De wijkraad vergaderingen zijn
vanaf dit kwartaal op de maandagavonden om 19:30 uur bij Flinty’s.

buurtmaaltijd
...
in flinty’s
De volgende buurtmaaltijden
in Flinty’s zijn op:
Woensdag 30 oktober
Woensdag 18 december
(kerst-editie)
Vanwege een beperkt aantal plaatsen vragen wij u zich
tijdig op te geven. Er is namelijk maar plaats voor maximaal 45 personen.
Opgeven voor de maaltijd kan tot en met maandag
(28 oktober en 16 december) via buurtmaaltijdbijflintys@gmail.com of aan: Tobias Ooijevaar Flinty’s 0619474332 (kan ook via WhatsApp)
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Inloop is vanaf 18.00 en het eten staat rond 18.30 op
tafel. De kosten bedragen € 7,50 pp. De prijs voor jongeren is slechts € 3,50. Dit is exclusief drankjes. Koffie,
thee en water zijn gratis. In Flinty’s kan niet gepind
worden.
Graag bij het aanmelden aangeven of er wensen zijn met
betrekking tot het eten; vegetarisch, allergieën etc.
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kijk
op de wijk . . .
guus schornagel

inspiratiemarkt
...
in de egelantier

Robert Jaspers Focks

Selma Alphenaar
tekst & foto’s

tekst & foto

Op een mooie septemberdag bel
ik aan in de Korte Hofstraat, bij
Guus en Joke Schornagel.
Zij huren er sinds 1982, toen zij
in deze eengezinswoning (met
tuin) als nieuwbouwwoning
gingen wonen. De binnenstad
was toen nog niet erg geliefd,
maar trok hen toch wel aan door
de ‘ziel’ die in Schalkwijk ontbreekt.
Guus is een echte Haarlemmer. Hij
komt uit Noord en woonde onder
andere in Schalkwijk. En nu alweer
37 jaar met plezier in De Kamp.
Guus heeft zich bij de nieuwbouw
nog vanuit de bewoners in een
werkgroep kunnen inzetten voor
een aantal zaken. Hij is eerst in
de wijkraad betrokken geraakt en
later in het bestuur van de woningbouwvereniging. Hij werd namelijk
gevraagd daarin actief te worden
en dat heeft hij circa 20 jaar (onbezoldigd) gedaan. Daarnaast werkte
hij als marketing manager voor een
Zweeds bedrijf in las- en snij-apparatuur.
Als je hem vraagt wat er opvalt in
de buurt zegt hij dat het er heel
anders is dan 37 jaar geleden. De
Kamp had toen een slechte naam
vanwege de verkrotting en de armoede. Toen hij tegen zijn vader zei
dat hij er een huurhuis had gevonden, reageerde hij met: “Wat?! Ga je
in die hoerenbuurt wonen?!”
Door de sanering van de wijk, waardoor ook de De Witstraat opnieuw is
opgetrokken, is het karakter van De
Kamp sterk veranderd. Er zat ooit
het beruchte logement De Zon.
In de Kleine Houtstraat waren een
stuk of twintig cafés, waaronder
Moulin Rouge, waar het bijna elk
weekend vechten was.
De meeste cafés hadden geen goede
naam. In de Patiëntiestraat is toentertijd op straat nog een pistool
gevonden, na een schietpartij in de
Kleine Houtstraat. Een man had zijn
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Claus is van origine een Haarlemse
onderneming en viert haar 50-jarig
bestaan. Er is een samenwerking
met het Marriot Hotel en voor de
locatie Egelantier denkt men aan 80
tot 120 hotelkamers in het concept
van een zakenhotel.

Voor de zomervakantie was er
een netwerkborrel gefaciliteerd
door de Gemeente Haarlem voor
geïnteresseerde partijen om nader kennis te maken in de Egelantier. Hier waren bijvoorbeeld
projectontwikkelaars, culturele
geïnteresseerden en hoteliers.
Natuurlijk ontbraken de betrokken bewoners niet.

overspelige vrouw vermoord. Maar
de horecavergunningen zijn door de
gemeente langzaamaan beëindigd,
bij de sanering van de wijk en de horeca heeft zich verplaatst.
En de junks zijn uit de Gasthuistuin
verdwenen door ’s avonds de hekken
te sluiten. De wijk is enorm opgeknapt.
Als je nu naar De Kamp kijkt is er
een mengeling van “nieuwbouw” (uit
de 80’er jaren) en oudbouw.
De gemeente had destijds het plan
om, nogal drastisch, de hele Kamp

’Mag ik
met u
de wijk
doornemen?’

van de Korte Hofstraat. Oom Piet
was een oude timmerman die vaak
op een stoel op z’n stoep zat en oog
hield op de wijk. Nadat hij was overleden is het pand vrijwel meteen
onbewoonbaar verklaard. Guus heeft
meegemaakt dat korte tijd daarna
iemand bij hem aanbelde en dat
precies op dat moment het huis van
oom Piet in elkaar zakte.
Door de sanering is er in de wijk
ook wat meer ruimte ontstaan, bijv.
het pleintje voor zijn deur. Als in het
voorjaar de bloesembomen bloeien
is dit wat hem betreft de mooiste
plek van de wijk. Na de ingreep door
woningbouwverenigingen hebben
particulieren de oude panden die behouden waren gebleven, opgeknapt.

De bevolking van De Kamp is ook
veranderd: het is nu veel meer gemengd dan vroeger. Guus woont in
een van de eerste 6 woningen van de
vernieuwde Kamp. De sanering was
een gefaseerd proces dat vele jaren
te saneren en wilde zo veel mogelijk heeft geduurd. In de De Witstraat is
en zo goedkoop mogelijk nieuwbouw veel sociale woningbouw gekomen,
plegen. Ongeveer zoals in het Rozen- in andere straten zijn er studio’s
prieel. Maar door de vele individuele voor jongeren en zijn er particuliere
huizen.
eigendommen was het onbegonnen
werk om dit echt op grote schaal te
Ik had een leuk en informatief gedoen.
Toen is door woningbouwvereniging sprek!
St. Jozef (een van de vele voorlopers
van Ymere) dát gesloopt en herbouwd wat wél kon. Bijvoorbeeld
het huis van “oom Piet”, op de hoek

Net als op de informatieavond in
het ABC architectencentrum, voorafgaand aan de twee andere gelegenheden, waar vele betrokken bewoners zich gepassioneerd hebben
uitgesproken voor cultuur in de Egelantier. Vanuit de Gemeente Haarlem
is een toezegging gedaan door Jur
Botter dat er 1500 vierkante meter
zal worden bestemd voor culturele
ondernemingen.
Een volgende stap was de Inspiratiemarkt op 18 september jl. waar
inspirerende partijen een eigen idee
konden presenteren in een kraam.
Een eventueel samengaan werd door
diverse partijen niet uitgesloten. Van
de deelnemers die zich presenteerde, werd een promotie film getoond
in een hiervoor in bioscoop opstelling uitgevoerde aparte ruimte.

Woongroep/ community
ondernemers

partij; het Frans Hals Museum.
Deze partij is belangstellend vanwege de wens om uit te breiden en
om de locatie aan de Grote Markt te
vervangen door De Egelantier. Het
bestaande Frans Hals Museum in
onze wijk is voor een ieder bekend,
aan het Groot Heiligland en vormt
met anderen het Museumkwartier.

Commons is een sociaal investeringsfonds wat zich richt op de
woonplek van de toekomst, waarbij
een minimale ‘voetafdruk’ kan worden gecombineerd met maximale
vrijheid als bewoner. Er is sprake
van een lidmaatschap en drie verschillende service niveau’s. Dit alles
gericht op de doelgroep van de toekomst. Het betreft een woonmodel
waar kan worden gekozen voor een
kort verblijf of een lang verblijf en
met gemeenschappelijke ruimtes
en het doel om te verbinden. Contactpersonen binnen dit project zijn
José Hurk en Rob Nieuwenhuizen.

Hotel ondernemers

Lerenvoorhetleven.nl

Een voor mij nieuwe partij was de
Bunk Hotel Groep met een hotelconcept met een twist. Bunk hotel
Cultuur ondernemers
heeft een vestiging in Utrecht en
er zal op korte termijn een locatie
Onder de deelnemers was Hotspot
HvD waarbij de krachten worden ge- in Amsterdam worden geopend. De
bundeld door de Nieuwe Vide, art- uitstraling van het concept is informeel. In de promotiefilm was te zien
space, De Pletterij, voor debat
hoe authentieke karakters de dito
en cultuur, De Werkeldkeuken,
Het Grafische Atelier Haarlem en hotelkamers op ludieke wijze invullen in een theatrale sfeer. Onderdeel
Studio MAPA (Moving Academy
van dit concept zijn de Bunk Pods+
of Performing Art).
dit zijn slaapcabines. De hostelachDe culturele ruimte wordt in dit
tige cabines worden aangeboden
voorstel gevuld met hedendaagse,
vanaf €24 per nacht voor één of voor
vernieuwende en diverse cultuur,
twee personen.
waarbij naar eigen zeggen wordt
gekozen voor een regionale invulling
Aanwezig op de inspiratiemarkt in
met een (internationale) uitstraling.
de Egelantier was Amrâth hotels.
Contactpersonen voor aanvullende
De groep bestaat uit vijftien drie-,
informatie zijn Irmgard Noordhoek
vier- en vijfsterren hotels, waaronen Arno Duivestein.
der het Amrâth Kurhaus en is in
Haarlem reeds bekend vanwege het
Frans Hals Museum
Grand Hotel Frans Hals. Gemiddeld
zijn er per locatie 50 hotelkamers in
Een andere mogelijkheid betreft
een hoger prijssegment.
een voor onze wijk prominente

Herdien Niggebrugge en Mirelle
Evertsen zijn contactpersoon voor
dit sociale voorstel: “omdat de jongvolwassen groep aandacht verdienen, ook in Haarlem.” De dames zijn
twee professionals met ervaring in
pedagogiek, didactiek, management
en organisatie.
Bij de Academie Leren voor het
Leven volgen jongvolwassenen
met een verstandelijke beperking
een ‘hotel-light’ opleiding. Hierbij
is gekozen voor een samenwerking
met een hotel. Alles wat zij leren,
kunnen zij direct toepassen in hun
eigen woon-studio en de gedeelde
woonruimte in de woonvleugel van
de Egelantier. Na hun opleiding
verhuizen de studenten naar een
woonplek die past bij hun vergrote
zelfstandigheid. Ook stromen ze
door naar een werkplek die aansluit
op hun talenten. info@lerenvoorhetleven.nl De organisatie staat open
voor samenwerking.
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INdebedrijf
huiskamer . . .

echt teveel worden, dan geef ik er
weer eens een stel weg voor het
goede doel.“ Voegt ze toe.

“Ik ben destijds begonnen op de
Botermarkt. Verder heb ik bijv. op
de Antiekmarkt gestaan. Maar het
werd te lastig. Ik moest dan iemand
anders voor de winkel hier regelen,
en ik had geen auto meer.”

inkoop

een echte theepot. Die is zo groot,
omdat ze vroeger grote gezinnen
hadden.”

Veel van de spullen uit haar winkel
heeft ze op veilingen en markten gevonden. Daarnaast komen er mensen
in haar winkel die zelf spullen kwijt
willen. “Bijvoorbeeld kinderen waarvan de ouders kleiner zijn gaan wonen of zijn overleden. Ze hebben dan
een mooi servies van hun ouders,
maar houden er zelf niet van.”
Stápels borden staan er in de winkel, kopjes, schalen, eierdopjes,
kristal, vaasjes, lepeltjes. Veel, heel
veel. “Als ik iets een tijdje graag wil
houden, dan zet of hang ik het in
m’n woonkamer. Maar eigenlijk mag
het meeste gewoon weer verkocht
worden: omdat het me de mogelijkheid geeft om dan weer wat anders
aan te schaffen.”

Korte geschiedenis

Verkoop

Olga werd voor de oorlog in Amsterdam geboren. Ze had nog een
oudere broer, en na de oorlog
kwamen er nog een broer en zus
bij. “M’n vader, die een transportonderneming had, ging vaak naar
de veiling. Van hem zal ik wel wat
meegekregen hebben.” vertelt
Olga. Ze leerde er haar (ex) echtgenoot kennen. Ze was net 22 jaar
toen ze trouwden en verhuisden
naar Enschede i.v.m. zijn werk als
gymnastiekleraar. Olga, toen al handig met haar handen, werkte in het
modevak: “Ik verkocht kleding, en
kon deze ook vermaken.” Toen haar
man een leuke job in de buurt van

Ze verkoopt nu alleen nog in de winkel, nadat ze eerder ook op markten
heeft gestaan.

Angélique van Poppelen
tekst en foto’s

De Huiskamer is een ‘curiosawinkel’ in de Kleine Houtstraat,
en trok al langer m’n aandacht.
Reden hiervoor is de etalage
bomvol met serviezen, vaasjes,
sieraden en nog veel meer. Het
lijkt wel een mini-museum.
Wie zit er achter deze winkel,
waar komen al die spullen vandaan en wie komt er kopen?
En eerlijk gezegd dacht ik ook: je
zult dit allemaal -en dan zonder brokken te maken- moeten
afstoffen…

Olga Dompeling - Vos
De eigenaresse bleek mw. Olga
Dompeling- Vos. Een dame van maar
liefst 84 jaar oud en nog steeds fief
genoeg om haar winkel te
runnen. Een enthousiaste
vrouw, die ook erg graag
vertelt.
Ze blijkt bij veel van de
serviezen die er staan nog
precies te weten waar en
van wie ze deze ooit heeft
gekocht. Ze nodigt me uit
om achter te gaan zitten
voor een kopje thee. Dan
blijkt de winkel haast ongemerkt over te gaan in
de huiskamer. Daar staan
de deuren wijd open naar
de deels overkapte binnentuin. Pareltje! Met als haar trots in
het midden een mooie vijgenboom.
“Het kopje waar je nu uit drinkt,
is het oudste dat ik heb. Het komt
uit 1824.” Bij de eerste slok had ik
de neiging m’n pink in de lucht te
steken. “En die grote kan die daar
staat, is geen koffiekan hoor: dat is
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Haarlem kon vinden, verhuisden ze
weer deze kant op.

Artistieke handel
Olga woont sinds 1988 op de huidige locatie, waar eerst een kroeg
zat. Beneden kwam de winkel en ze

Haar klanten (van wie ze veel heeft
geleerd) zijn meestal wat oudere
mensen. Ze komen op advies van
eerdere bezoekers aan haar winkel. Ook toeristen bezoeken haar
winkel. Olga: “Het is wel jammer
dat de mensen in vliegtuigen tegenwoordig minder handbagage
mee mogen nemen. Ze durven zo’n
bord of karaf dan niet in de koffer
te doen en vinden het te zwaar voor
de handbagage.”

De Huiskamer
(Kleine Houtstraat 119)
is open op dinsdag t/m vrijdag
van 12.00 tot 17.00 uur.

Hoe dan ook: als je met een rugzakje haar winkel binnenkomt,
verzoekt c.q. eist ze gelijk om deze
direct af te doen. En als je dit niet
wilt en zegt ècht wel voorzichtig
te zullen zijn, dan is er maar één
optie: dat je de winkel gelijk weer
verlaat.
Ga er maar eens op bezoek, dan
begrijp je goed dat dit ook niet voor
niets is.

Hade
in . . . . . .
de heiliglanden
gingen boven wonen. Plan was eerst
om –naast een winkel- aan wat tafels bridgedrives te houden, en daar
wat lekkere borrels bij te schenken.
Maar al gauw werd de ruimte alleen
benut voor haar handenarbeid en
winkel. Ze laat me een
mooi schilderijtje zien
dat ze destijds van droogbloemen heeft gemaakt.
Olga: “Ik ben coupeuse
en maakte in die tijd o.a.
placemats, tafelkleden
van bedrukt katoen en
foulards voor stoelen.
Ook maakte ik van droogbloemen bijv. boeketten.
Daarna was ik vooral bezig met sieraden.
Ik bezocht in die jaren
graag ‘Artistieke Handen’,
een markt in de Kennemersporthal. Er kwamen
mensen die vanuit eigen handarbeid
de prachtigste dingen maakten.”
Nog steeds rijgt ze met plezier haar
kettingen. Olga: “Dan heb ik weer
wat bijzondere kralen, mineralen of
edelstenen. Kijk, allemaal uniek.”
Er hangen er nogal wat en inderdaad: allemaal anders. “Als het er
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Hadewijch Wouters
Voor de wetgever duurt het vijf jaar,
voor je als immigrant Nederlander
kan worden door naturalisatie. Na
vijf jaar mag ik een aanvraag doen,
gesteld dat ik voldoende ingeburgerd
ben en dat kan aantonen met een
diploma, en dat ik Nederlands kan lezen, spreken, schrijven en verstaan.
Ik mag ook niet veroordeeld zijn voor
een misdrijf in de voorbije vijf jaar,
geen gevangenisstraf uitgezeten
hebben én ik moet afstand doen van
mijn eigen nationaliteit, zijnde: de
Belgische. Nog iets meer dan 2,5 jaar
te gaan dus.
En ik wil graag Nederlander worden.
Stiekem voel ik me al Nederlander. Ik
schreef de voorbije edities vaak over
hoe mijn Vlaamse vrienden reageren
op de charmes van onze wijk en bij
uitbreiding onze stad, maar recent
heb ik ook weer ervaren hoe anders
alles kan zijn bij de buren. Ik ging im-

mers een cursus volgen in België.
Onder het motto ‘eerst plezier maken, dan werken’ legde ik een aantal
bezoekjes af bij lang niet geziene
vrienden. Overal stond koffie en taart
klaar, nergens had ik te maken met
een zuinig koekje.
Ik ging logeren bij een vriendin die
met haar driekoppig gezin in een
huis woont waar zeven driekoppige
Haarlemse gezinnen hun intrek zouden kunnen nemen. Een garage,
koterijen zoals dat dan heet, een
washuis (echt), een bureauruimte
voor hem en een andere voor haar,
slaapkamers, badkamers, een logeerkamer, een veranda en een zolder.
Ik lag me de helft van de nacht te
verbazen over hoe verschillend er
omgegaan wordt met ruimte slechts
230 km van huis en hoe normaal ik
dit formaat van huizen ooit had gevonden.

De opleiding vond plaats in de Ardennen. Heuvels, bossen, een licht
vervallen kasteel. Vergane glorie,
Belgische charme. Op enkele kilometers over de taalgrens verstonden ze
me niet meer aan de kassa van het
tankstation. De wegen hobbelden,
het landschap glooide.
Toen ik na twee dagen de grens weer
overstak, overviel me een feestelijk gevoel. Thuis, juichte het in me.
Thuis! Alles was plots zo overzichtelijk. De auto maakte een pak minder
lawaai. De fietspaden lagen veilig
afgeschermd. De bewegwijzering
was logisch. Ik reed niet meer voorbij
plaatsen die me aan Dutroux deden
denken. Na mijn lange rit vond ik zomaar een parkeerplek. Nergens een
garagepoort in ons straatje. Of een
koterij. Geef mij die inburgeringstest
maar. Het zuinige koekje neem ik
erbij.
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het
blokshofje
...
Willem
neemt de wijk

fotolitho-bedrijf, had hij contact
met veel kunstenaars uit de omgeving zoals Anton Pieck, Wim Steijn
en Henri Boot. Hij bracht bijvoorbeeld Boot, van wie bekend is dat
hij de natuur haar gang liet gaan
en zichzelf dus ook niet zo goed
verzorgde, een keer met zijn auto
naar het ziekenhuis en had daarbij
‘de ramen maar open gezet’.

naar de hofjes

Willem Brand

tekst en kleurenfoto’s

foto: Jos Fielmich, 2004

In de jaren zeventig
had het Blokshofje in
het Klein Heiligland wel
iets weg van een commune, al had iedereen
een baan en leidde z’n
eigen leven. Eigenaar
Mel Laan, verhuurde de
in slechte staat verkerende huisjes aan
jonge mensen. Een van
die huurders, Elisabeth
Lodewijk, betrok in 1971
twee huisjes en woont er
nog steeds.
De Heiliglandenbuurt was
toen niet zo populair als nu.
Elisabeth: ‘Op 62 woonde
familie van mij die mij tipte
dat in het hofje huisjes leeg
stonden. Hoewel het niet
zo’n gewilde plek was, waren er genoeg gegadigden.
Ik was net gescheiden en
dus alleen met mijn dochtertje van twee. Dat heeft
misschien geholpen.’

Bouwval
Haar familie zei: ‘Wat een bouwval, geen gas,
water of licht. Hoe kan je hier wonen, dat wordt
nooit wat.’ Maar dankzij veel hulp werd het uiteindelijk een fijn huisje. Elisabeth: ‘Er was een
kippenladdertje naar boven. Toen ik erop wilde
klauteren, bleek het helemaal verpulverd. In de
keuken was een diepe kolenkast die we eerst
leeg moesten scheppen. Het aanrecht zat op
kniehoogte en ik deelde het toilet met meneer
Laan. Elk had een eigen ingang. Ik werkte toen
als secretaresse op een Haarlems
architectenbureau. De mensen daar
zijn heel lief voor me geweest en
hebben alles voor me gedaan. Ik zie
ze nog gebogen over een tekening
voor de badkamer van 1 bij 2 meter. Hoe ontwierp je die zo efficient
mogelijk. De verbouwing duurde
een half jaar en een aantal van hen
kwam vaak ’s avonds of op zaterdag
helpen klussen. Zelfs het meubilair
hebben ze op maat gemaakt, want
alles was scheef.’

Buurtje
‘Het was een levendige straat. Er
was handel in tweedehands auto’s,
mensen hingen uit het raam om
gezellig te kletsen, naast ons op nr.
58 was een kruidenierswinkel, en
natuurlijk café De Ark aan de overkant. Na cafébezoek werd ’s nachts
op straat soms flink ruzie gemaakt,
maar hier achter hadden we daar
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weinig last van. Meneer
Laan had met ons huurders
de afspraak gemaakt: ik
geef jullie een lage huur,
maar je moet het huisje zelf
opknappen.
In die eerste tien jaar was
er een goede sfeer. We gaven wel eens feestjes, soms
was het ook: we gaan wat
aan de tuin doen en gingen
daarna met elkaar aan de
borrel. Het was gewoon gezellig en de poort stond de
hele dag open.’

Kunstenaars
Elisabeth omschrijft eigenaar Laan als een man van
het goede leven. Elisabeth: ‘Hij schilderde graag
bloemen en portretten
en vroeg soms een buurvrouw om model te staan.
Nee, niet naakt. Hij was
geen kleffe man. Door zijn

Soms nam hij een fles wijn mee en
mijn dochter Eeva kreeg altijd een
groot cadeau voor haar verjaardag. Dan zei hij wel eens tegen
mij: ‘Dit is toch een studentenhok,
je blijft hier natuurlijk niet. Zelf
had hij een villa in Bloemendaal.
Dan vind je dit al gauw klein.’
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BIJNA
JAAR WONEN
IN HET BLOKSHOFJE
De focus lag op het dagelijks leven
in een Afrikaanse stad. Verdiep je je
daarin dan heb je een goede indruk
van het leven in andere ontwikkelingslanden. We werkten veel met
hier wonende Afrikanen en een collectebus kwam er niet aan te pas.
De nadruk lag op ‘leuk/interessant’,
al werd de negatieve kant niet uit
de weg gegaan. Ingepast binnen
de gangbare vakken ging het ook
over extreme inflatie, aids, dictatuur, water, meisjes en onderwijs,

Afrika
De mensen op het architectenbureau zeiden tegen haar: ‘Waarom ga je
niet studeren?’ Als ouder
alleen lag dat in die tijd
niet voor de hand, maar
Elisabeth besloot het te
proberen. In zes jaar tijd
rondde ze in twee vakken de lerarenopleiding
af, daarbij ook weer gesteund door haar omgeving.
Ze werkte o.a. bij een
uitgeverij en daarna circa twintig
jaar tot haar pensioen voor de Stedenband Haarlem-Mutare. ‘Samen
met werkgroepen van leraren en
andere vrijwilligers ontwikkelde
en organiseerde ik onderwijsprojecten en -activiteiten voor basisen voortgezet onderwijs. Dankzij
technische collega’s ook digitaal.

ecologische voetafdruk, waarbij
we graag gebruik maakten van audiovisueel materiaal en Afrikaanse
cartoons. Veel aandacht ook voor
sport, Afrikaanse kunst, theater,
popmuziek e.d.

Andere tijden

nu uitkomt in het Klein Heiligland.
‘Het hofje ziet er verwaarloosd uit,
maar de eigenaar voelt er niet voor
om het met elkaar een beetje op te
knappen, ook niet provisorisch.’

Renovatie
In 1985 werd Elisabeth’s zoon,
David, geboren. Al die jaren dat
ze haar kinderen grootbracht en
werkte, stond het huisje op de
derde plaats. Ze kon ermee vooruit
totdat ze in 2005 door
de keukenvloer zakte en
planken moest neerleggen. Ook de elektra werd
afgekeurd. Elisabeth:
‘Verbouwen was voor mij
een enorm project, ook
om het financieel rond te
krijgen. Dit is een rijksmonument en je moet aan
allerlei eisen voldoen. Ik
dacht: Hier maak ik het
wat ruimer, daar wat kleiner. Maar nee, je moest
kunnen blijven zien dat
het oorspronkelijk twee
huisjes zijn geweest.
Het was een langdurige
verbouwing met dakkapel, nieuwe
vloeren, badkamer, keuken en
centrale verwarming. Jaren had ik
alleen een kacheltje en dacht dat
ik dat wel erg zou missen. Maar ik
ben nu dolblij met de centrale verwarming.
Heel comfortabel.’

Toen de huisbaas Laan eind jaren
zeventig de huisjes verkocht, op
zijn ‘atelierhuis’ na, veranderde
de sfeer. Elisabeth: ‘De poort ging
dicht. Daar heeft nog een boos
bericht in het Haarlems Dagblad
over gestaan. Een hofje was toch
gemeenschappelijk bezit, daar
moest men een kijkje kunnen nemen. Maar overdag was er vaak
niemand. Iedereen werkte. Fietsen
werden gestolen, er werd ingebroken en toeristen kwamen soms met
de hele bus voor je raam staan. Het
werden andere tijden. Die eerste
jaren deden we het ‘met z’n allen’,
nu is één bewoner – kadastraal – eigenaar van hof en poort en zijn we
meer op onszelf.’
Er is veel verloop. Twee van de huizen worden verhuurd aan expats.
Bij het afscheid wijst zij op de afgebladderde muren van de gang die
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inAdgesprek
met . . .
willems

Willem Brand
tekst

Ad is een kind van de wijk. Hij wordt
in 1962 geboren in het huis van zijn
grootouders (van moeders kant), die
op Klein Heiligland 65 woonden.
Ad: ‘In die tijd huurde iedereen, mijn
ouders kochten nummer 63 van Van
Berkel schildersbedrijf. Beneden was
een pakhuis dat ze verhuurden aan
beddenzaak De Graaff. In ’85 is het
aan kapster Brigit verkocht.’

Onbewoonbaar verklaard
De Heiliglanden zagen er in Ads
jeugd iets anders uit. Ad: ‘Er waren
huizen dichtgetimmerd en onbewoonbaar verklaard. Als ze bewoond
werden, was dat onverklaarbaar,’
grapt hij. Ad speelde met zijn
vriendjes op het Landje, tussen de
Zonnesteeg en de Gortestraat. Ad:
‘We stookten er fikkie en speelden
cowboytje en indiaantje. Op tv had
je toen series als Bonanza en High
Chaparral. Op straat kon je toen rustig voetballen.’
Menigmaal klommen de jongens uit
de buurt de steigers op en gingen
door kapotte ramen het Elisabeth
Gasthuis binnen, dat toen gesloten
was. Ad: ‘We keken er een beetje
rond. Joh, we waren toen bang voor
de politie. Als er een agent aankwam, zetten we het op een lopen.
Nu gaat de jeugd met de politie in
discussie. Elke buurt had toen ook
een buurthuis.’

Buurthuis De Ark
Ad herinnert zich dat het eerste
buurthuis op KH 61 zat, hij knutselde er, deed spelletjes en ging

De voordeur
van hun 2-in-1huis zit in het
Nieuw Heiligland.
Marianna en
Ad kochten
de pandjes in
1988, ze kregen
de huurders
boven cadeau.

hakim
in de egelantiertuin . . .
de zonta walk
Willem Brand
tekst & foto’s

foto: Willem Brand

‘We stookten fikkie op het Landje’

zomers mee als er uitjes naar het
Tropenmuseum of Artis op touw
werden gezet.

huis, Ravelingsteeg 2a rood, nu bewoond door slager Paul. Zijn grootouders hadden er gewoond.
Ad: ‘Ze huurden het van mevrouw
Later verhuisde De Ark naar een
Siebelink, die naast Muijs woonde.’
veel groter pand aan de overkant.
In 1988 kochten Ad en Marianna
Ad heeft een uitstekend geheugen
hun huidige pand, waar ook hun
voor mensen. Dan is het: ‘Die ken je twee zoons zijn geboren: Beau (vertoch wel.’ Uh, hoe zag ie eruit? We
zonnen door Ad) en Steve (verzonzitten beneden in de woonkeuken,
nen door Marianna). Ze gingen in
boven is de mooie kamer, die omdat KH 67 zw wonen, 67 rd bovenhuis
hij zo breed is op een schip lijkt.
was verhuurd. Pas toen boven leeg
was, kon hij een grootscheepse verbouwing starten. Ad: ‘Ik wilde van twee
huizen één maken, maar
dan mocht dit van Monumentenzorg niet en dan dat
niet.’
Uiteindelijk is hij eerst gaan
opknappen en heeft toen
hij klaar was de tekeningen
ingeleverd! Ad zette een
nieuw dak op zijn huis en
timmerde ook de balken van
foto: Willem Brand
de Tudorpoort, die dus de
Terug naar zijn jeugd. Ad: ‘Toen de
vloer van zijn woonkamer zijn. ‘Het
gemeente het buurthuis, dat verdak ging eraf, diezelfde avond brak
huisd was naar het pand van Joke
er noodweer uit. De houten vloer been Jan, wilde wegsaneren, kwam de
neden stond de volgende dag zeven
buurt in opstand. Het mocht blijcentimeter hoger.’
ven en als bonus kregen we er een
heleboel activiteiten bij. Zo kregen
Leuk buurtje
we judo van ome Jan Maasland. Hij
woonde zelf in de Cornelissteeg. LaIn zijn hart vindt Ad de wijk er niet
ter kocht hij het Doopsgezinde Wees- echt gezelliger op worden. Ad: ‘Er is
huis. Jan zat in de antiek en kocht
veel verloop, iedereen verhuurt zijn
interieurs op. Het Weeshuis verkocht huis aan expats. Je weet niet meer
hij aan Yvonne en Edgar.’
wie naast of tegenover je woont.
En dan is er nog de poort die van
niemand en van iedereen is. De fietEen eigen huis
sen krijg je er gratis bij. Toch blijft
Een eigen huis, een plek onder de
het een leuk buurtje.’
zon. Ads eerste huis was een huur-

Op de avond dat ook het
Bloemencorso een rondje
om De Kamp maakte, vond
in de binnenstad voor de
eerste keer een Zonta
Walk plaats.
De vijfhonderd deelnemers deden ook Museum
Haarlem en de Egelantiertuin aan. Op de wandeling
werden de deelnemers op
maar liefst zeventien locaties verrast met acts.

Terug bij de Egelantier

Goed doel
Er was popmuziek op een boot, een verhalenverteller
bij het Teylers Museum, buikdanseres Raniya danste op
het Doelenplein, popkoor Haarlem Shuffle zong op het
Philip Frankplein, stadsdichter Willemien Spook trad
op in het Proveniershof en Hakim in de Eglantiertuin.
Omdat alle artiesten gratis meewerkten, ging het totale
inschrijfgeld naar een goed doel. Haarlemse vrouwen in
de bijstand wordt eerst een presentatietraining en later
een netwerkdag met bedrijven aangeboden.

Hakim ging terug naar de jaren toen hij op het Leidseplein furore maakte als pantomimespeler. Trap af, trap,
roltrap op, roltrap af. In de weer met een onwillige koffer die in de lucht blijft hangen of duwend tegen een
schijnbaar loodzware ballon. De man van Circus Hakim
is het niet verleerd, zo bleek. Al in 1980, vertelde hij het
publiek, oefende hij in de Egelantier. Hij nam er zelfs
dertig afleveringen van de Algerijnse Sesamstraat op.

Flauwekul
Hakim roept naar een vrouw die met haar fiets haar
tuintje inloopt: ‘We komen straks bij jou.’ Als die vrouw
tien minuten later weer weggaat, breekt ze onverwacht
in met: ‘Je moet niet allemaal geloven wat hij zegt, ’t is
flauwekul.’ In de korte stilte die daarop volgt roept een
dame uit het publiek: ‘Flauwekul, daar komen we voor.’

klimaatverandering
begint in de buurt . . .
Willem Brand
tekst

Klimaatverandering
moet je niet zien als
de ‘Ver van mijn bedshow’, maar als een
zaak waar je als individu iets aan kunt doen,
meent wijkbewoner Shu
Liang (40). Eind 2018
zette zij de stichting
‘Day of Adaptation’ op.
Zij heeft een bewogen leven achter de rug. Op haar achttiende
verhuisden haar ouders vanuit China naar Canada. De overgang
was groot. Het was heel moeilijk om daar een leven op te bouwen,
zegt ze. Dat nam een beslissende wending toen de liefde op haar
pad kwam. Zij en haar man, een Nederlander, woonden drie jaar
in de Emiraten, een half jaar in Kenia en drie jaar in Zweden. Aan
de Lund Universiteit studeerde ze aan de masters ‘Disaster Risk
Management and Climate Change Adaptation’
Daarna kwamen zij en haar man naar Nederland. Omdat ze
Amsterdam te toeristisch vonden, verhuisden ze naar Haarlem,
waar ze nu twee jaar wonen. Best bijzonder hoe goed Shu het Nederlands machtig is. Al snel meldde Shu zich voor de Opzoomer
Commissie.
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Quirien Wijnberg
foto

Na een jaar bij de ‘Global Center on Adaptation’ in Rotterdam te hebben gewerkt, begint
Shu haar eigen stichting. Voorlopig is het netwerken. Tijdens het initiatievencafé in april
vertelt ze over Dialogue Day. ‘Ik wil mensen
en bedrijven helpen klimaat-vriendelijke stappen te nemen in hun huishouding. Door er
met elkaar over in discussie te gaan wil ik
bewustwording creëren. Hoeveel je kunt doen
ligt aan het perspectief. In je eigen gezin of je
buurt kan je heel veel doen.’
Samen met haar collega’s in Nederland,
Zweden en Duitsland is ze ook bezig een
bordspel te ontwikkelen. Daarin komen grote
thema’s aan bod als droogte, overstroming,
watergebrek etc. Gevolgen van veranderend
klimaat die ook haar nieuwe land bedreigen.
‘Ik wil graag meer Haarlemmers betrekken,
want iedereen heeft een kans om het heft in
eigen hand te nemen.’
Lees meer op: dayad.org
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