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beste wijkgenoten
Heiliglanden/De Kamp
ben uitgewaaid en klaar ben voor
een frisse start! Uiteraard hopen
we dat u heeft kunnen genieten van
mooie zomerse dagen tijdens uw vakantie!

Veiligheid in de wijk

Selma Alphenaar

kampheilige@gmail.com

Het aantal coronagevallen neemt
helaas vooral in
de Randstad de
laatste weken
weer toe. Ondanks
de frisse zeewind
lijkt Haarlem mee
te gaan op de
tweede golf. Maar
het ziet er ook
uit alsof die golf
minder krachtig is.
Besmettingen leiden voorlopig niet,
zoals bij de eerste,
tot veel ic-gevallen en doden.

Zelf heb ik deze zomer zeewind meegemaakt met windkracht 11, tijdens
een overnachting in een camper op
een camping bij Bloemendaal aan
Zee. Ik kan zeggen dat ik zeer goed
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dévies en bij pien. . .
keukens en koken
op niveau

Wellicht heeft het ook te maken met
het grote aantal thuisblijvers in de
wijk, maar het aantal meldingen van
vandalisme of pogingen tot inbraak
in onze wijk is drastisch afgenomen.
Uiteraard zijn we onze wijkagent
zeer dankbaar voor zijn bereikbaarheid en inzet voor onze wijk!

de herfstvakantie. Dit betekent dat
u tot 25 oktober a.s. gebruik kunt
blijven maken van de terrasopstellingen. Een verlenging van voorlopig
10 dagen.

Expositie Museum Haarlem

Aan het Groot Heiligland heeft Museum Haarlem haar deuren geopend
met een nieuwe expositie. Vanwege het corona protocol werd de
Verkeerspeiling in de wijk
opening gehouden in een besloten
maar feestelijke sfeer. Bijzondere
Complimenten voor Peter Verbrugge
gasten waren burgemeester Wienen
die onlangs met veel inzet onlangs
en voormalig wethouder van culeen peiling heeft gehouden over vertuur: Jur Botter. Museum Haarlem
keer en parkeren in onze wijk naar
heeft enorm veel werk gemaakt van
het voorbeeld van onze collegae van
de voorbereiding, zo is de gehele
wijkraad Vijfhoek Doelen Raaks.
bovenverdieping verbouwd. Naast
Naast de Facebookcampagne en een
portretfoto’s van Kees Verwey, Anlink op de website van de wijkraad,
thony Fokker en Keetje Hondshon,
zijn er deur-tot-deur flyers verspreid.
zijn er bijzondere documenten te
We hebben er alles aan gedaan om
zien die ter beschikking gesteld zijn
uw mening te weten te komen!
door betrokken Haarlemmers. In de
Dank aan de betrokken vrijwilligers
wijkkrant vindt u een redactioneel
en de kandidaten die zich hebben
artikel met nadere informatie van
aangemeld voor de werkgroep verMuseum Haarlem.
keer in de wijk die met elkaar een
krachtige stem zullen vertegenwoordigen. Via een nieuwsbrief zal de
Wijkraadvergaderingen
uitslag worden bekend gemaakt aan
De eerste openbare wijkraadvergadiegene die zich hiervoor hebben
dering heeft weer plaatsgevonden
aangemeld.
in jeugdcentrum Flintys aan de Gedempte Oude Gracht 138. Er was
Verlenging van
veel belangstelling van buurtgenoten en we nodigen u graag uit om
de terrasverordening
aan te schuiven op een volgende
Het zomergevoel krijgt een verlenvergadering. De data vindt u op de
ging met hopelijk nog vele mooie
website www.wijkraadheiliglandennazomerdagen. De terrassen in ons
dekamp.nl
centrum blijven beschikbaar tot na
Graag tot ziens in de wijk!
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de kampgarage . . .

reacties Spaarnelanden
en De Dakkas
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paul en els. . .

gelukkig in
de Omvalspoort
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museum haarlem. . .
Allemaal
Haarlemmers
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de wijkraad . .
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

kelder uit
de 17 de eeuw
ontdekt
In 2016 kochten Martin Lenting en
Camilo Figueiredo een totaal uitgeleefd pand in het Klein Heiligland.
Vier jaar later ontdekken ze onder de
vloer een 17de-eeuwse kelder.

‘Het wordt een soort uitstalkast onder de grond.
Aan weerszijden komt een
bouwhistoricus Maarten
betonvloer met vloerverWillem Brand
Enderman is bouwtechwarming.’
tekst & foto’s
nisch het meest logisch dat Gemeentelijk bouwhistorihet voorste deel het jongst cus Maarten Enderman en
is, volgens Martin is dat
bewoner Martin Lenting
juist het oudst.
Plan is om in een nis een
verschillen van mening
Mariabeeld met spiegel te Martin: ‘Aan de oude achover welk deel het oudst is.
termuur en ook de balken
plaatsen.
kun je zien dat het voorhuis Het zure is dat die mooie
ouder is. Volgens mij heeft vondst, die de bewoners
Martin: ‘Boven kon je een
men bij de uitbouw ook de extra tijd en kosten opwierookstokje door het
kelder uitgebouwd.’
kozijn heen steken. Belevert, wordt verknald
neden troffen we bij
door een tweede
het slopen achter het
onverwachte
behangpapier een
verrassing, een
krant uit 1973 aan. Er
bezoek van een
was dus al die jaren
bouwinspecteur.
niks aan onderhoud
Martin: ‘Er is
gedaan. Het hele huis
door iemand uit
moest gerenoveerd
de buurt, we denworden. Alles wat verken te weten wie,
rot was, is direct verdie een anonieme
vangen.’
melding van een
Op de eerste en tweeillegaal bouwwerk
de verdieping is de ingedaan. Het terdeling veranderd: de
ras grenzend aan
toilet- en badruimte
de zolder dat ik
zit centraal, voor en
heb verfraaid en
achter zijn de slaapook een stukje
kamers. Tijdens de laatste De bewoners willen een
verbreed, zit er namelijk al
fase, de begane grond, wer- glazen luik van 2 meter 40 veertig jaar. Daar zit volden ze verrast. Een comple- boven de kelder plaatsen,
gens de wet geen verjaring
te kelder die helemaal met die elektrisch open en dicht op.’
gaat. In een nis wil Camilo
puin was gevuld, blijkt in
twee keer te zijn gebouwd. een Mariabeeld met een
Camilo: ‘Dan lees je in de
spiegel plaatsen. Martin:
Volgens gemeentelijk
krant dat een moord van 40

herfstlied

jaar geleden wel verjaart,
maar een bouwwerk door
een ander zonder vergunning gemaakt niet. En dát
de gemeente gaat handhaven omdat er iemand
geklikt heeft. Het voordeel
is dat we vanaf nu alleen
gaan bouwen wat mag blijven staan.’ Martin: ‘Linksof rechtsom, we gaan er
een paleisje van maken.’
Die melding bij de gemeente is zo goed als zeker
gedaan door een buurtbewoonster die een rondleiding heeft gekregen.

Wij wonen in een fijne wijk
wij zijn onze koning te rijk
dus zingen wij dit vrolijk lied:
wij zijn altijd positief
het is hier altijd zomer
ook in de herfst vallen blaadjes niet
Harmen Malderik
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IN bedrijf . .

déVIES Cookcompany & Bij Pien

neratie aan het roer: dochter Paulien
met schoonzoon Edward de Jong. Of
ook de volgende generatie het stokje
overneemt, zal de tijd leren. Een van
de dochters leert en werkt in de horeca, dus wie weet.

Team Dévies
Angélique van Poppelen
tekst

Paulien Dévies
foto’s

Achter de gevel met de steen
“Devies Granito-werk” op de
Turfmarkt is zowel keuken speciaalzaak Dévies als “Bij Pien”
gehuisvest. Het is de derde generatie Dévies waarbij je je kunt
laten inspireren voor de keuken
die past bij jouw wensen en eisen. Dit jaar bestaat het bedrijf
90 jaar, reden voor een coronaproof feestje.

Drie generaties

De winkel is groter dan je vanaf
de Turfmarkt zou vermoeden. Ooit
hebben er opslagloodsen gestaan.
Grootvader Dévies startte er in
1930 en specialiseerde zich in z’n
werkplaats in granito vloeren en
aanrechtbladen. Een vreemde eend
in een branche die destijds vooral
door Italianen werd gedomineerd.
Zijn zoon nam de zaak in 1964 over
en ontwikkelde het bedrijf verder.
Hij ging buffetjes verkopen, wat
zich later uitbreidde tot complete
keukens. Vanaf 2008 staat de 3e ge-
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Pauline was eerder partymanager.
Ze organiseerde o.a. feesten en
partijen in een mooi slot. Toen na
dochter Puck hun tweede dochter
Pien werd geboren, stopte ze met
dit werk om een aantal jaren voor
hen te kunnen zorgen. De twee
meiden zijn inmiddels 20 en 17 jaar

wordt genoemd, verantwoordelijk
voor de financiën en zorgt ze dat
alles geregeld is op het gebied van
inkopen e.d.
Edward heeft een achtergrond in de
confectie, en stapte 22 jaar geleden
over op de keukens. Hij leerde het
vak eerst ergens anders en besloot
in 1998 in het familiebedrijf te stappen. Mede door Edward bestaat de
keukenzaak nog: hij had het enthousiasme om deze zaak voort te zetten.
Gerben Rook maakt het team compleet: hij verwerkt de orders en net
als Edward ontwerpt en tekent hij
de keukens.
Gaat het bij Edward en Gerben
vooral om het uiterlijk en interieur
van de keuken, bij Paulien ligt het
accent op voeding: al het gezonds &
lekkers dat in je keuken kan worden
klaargemaakt.

Keukens
oud. In 2008 trad ze in het bedrijf
en sindsdien zet ze de keukenzaak
samen met Edward voort. Ze maakte
van haar passie voor gezond voedsel haar werk, en schoolde zich om
tot voedingsconsulente. Daarnaast
is Paulien, of Pien zoals ze meestal

De realisatie van een nieuwe keuken
begint bij Edward met eerst maar
eens een grondige persoonlijke
kennismaking. Want hoe je het ook
wendt of keert: het gaat, naast een
centrale plek in je huis, financieel
om een pittige investering. Wie ben
je, waar en hoe woon je, wat zijn je
eisen en wensen, wat is je budget?

Dévies is dealer en leverancier van allerlei topmerken
en er valt nogal wat te kiezen. Zeker ook wat apparatuur betreft: welke oven,
kookplaat, vriezer, afzuigsysteem, vaatwasser. Of
magnetron, hoewel Pauline
vanuit haar ‘gezond eten’
hier duidelijk niet zo’n
voorstander van is.
Edward neemt je mee door
de opties en verwerkt dit in
een 3D tekening. “Hij komt
thuis bij je kijken en begeleidt het proces tot alles
staat en werkt.” aldus Paulien. “Met klanten in heel
Nederland en soms zelfs
daarbuiten. Er zijn klanten
die ook de keuken voor hun
2e huis bij ons aanschaffen,
of die naar het buitenland
gaan verhuizen.”

ze je uitdaagt om gezond
te leren koken. Ook als je
weinig tijd hebt. Het begint met bewustwording.
“Kook je op wit of bruin
bakpapier? Bruin dus, want
wit is gechloord. En hoe
kom je op gezonde manier
aan je vezels en voldoende
eiwitten? Eet je glutenvrij
of niet? Wat is gezondere
chips, gewone of light?
Waar haal je de noodzakelijke ingrediënten?” Ze
neemt je mee in een aanpak die lekker eten niet ingewikkeld hoeft te maken.
“Accent ligt op bewustwording en planning. Niet op
het woord ‘dieet’, want dan
verwacht je dat je heel veel
moet laten staan. Je mag
alles eten, maar wel in de
goede verhouding.”

wat zijn de trends

Gezond èn genieten

Paulien: “Wat opvalt, is
natuurlijk allereerst het
afscheid dat van koken op
gas wordt genomen. Daarnaast verdwijnt de traditionele afzuigkap, in 8 van de
10 gevallen wordt er nu gekozen voor een Bora.” Wat
als gemak heeft dat geuren vetdeeltjes op de kookplaat al verdwijnen, zonder
het geluid of in de weg zitten van een afzuigkap.
Paulien is erg enthousiast
over de combi-stoomoven
“Je stoomt met hete lucht,
waardoor de smaak en vitamines beter behouden
blijven. Voor van alles te
gebruiken: je groente, rijst,
risotto, het rijzen van je
deeg, jams, appelmoes. Je
kip zal nooit meer droog
smaken”
Hoe vanzelfsprekend dit
apparaat voor Paulien is,
klanten vinden het best fijn
als ze er eerst kennis mee
kunnen maken. Paulien
maakt dan op verzoek een
aantal hapjes vanuit de
combi-stoomoven, zodat zij
het verschil kunnen proeven met een normale oven.
Eenmaal geproefd, dan is
de klant meestal overstag!

Workhops

Vlnr. Gerben, Paulien/Pien, Edward

Onder de naam “Bij Pien”
biedt Paulien allerlei coaching en workshops aan.
“Eten moet een feestje
zijn” is haar motto, waarbij

Ze coacht op individueel en
groepsniveau, waarbij het
dus niet bij praten alleen
blijft. In haar kookstudio,
achter in de winkel, gaat ze
samen met je aan de slag.
Het blijkt een laagdrempelige aanpak die inspirerend werkt. De beloning
is natuurlijk prachtig, als
deze zich in een duurzaam
betere gezondheid uitbetaalt. Paulien “Het is mooi
als het m’n adviezen ertoe
leiden dat je thuis zin krijgt
om hier meer door te gaan.
Genieten is het uitgangspunt en daar kan ik goed
bij helpen.”

Meer weten?
Kijk zeker even op de
websites van Dévies en Bij
Pien. Neem contact op met
Edward als je plannen met
je keuken hebt.
Wil je advies, coaching
of een kookworkshop bij
Paulien/Pien, dan zal zij je
met al haar bevlogenheid
en enthousiasme graag te
woord staan.

www.deviescookcompany.nl
www.bijpien.com
Turfmarkt 6-8
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In het vorige nummer
van De Kampheilige
stond een artikel over
het groen bij parkeergarage de Kamp. Ik had
wat vragen, die niet
allemaal beantwoord
werden. Ik heb bijv.
meerdere keren contact
gezocht met wijkregisseur Rob Kaandorp,
maar hij heeft geen
tijd om terug te bellen.
Er zijn op dat artikel
wel 2 andere reacties
ontvangen: van Spaarnelanden en van Dennis
van DeDakkas. Hartelijk
dank daarvoor. Hieronder staan beide reactie
integraal vermeld.

Robert Jaspers Focks

Reactie Spaarnelanden
Graag reageren wij op het door u
geschreven artikel in de wijkkrant
Heiliglanden / De Kamp van afgelopen juli over de vergroening van
parkeergarage de Kamp.
Wij zijn, in opdracht van gemeente
Haarlem, verantwoordelijk voor het
groenbeheer in Haarlem. Zo hebben wij ook de gevelbakken en het
groendak van parkeergarage de
Kamp in beheer gekregen, nadat
deze in 2017 zijn aangelegd door de
Dakdokters.
Net als u, is het ook ons opgevallen
dat de planten in de gevelbakken
niet naar behoren groeien. Heel jammer, want dat staat een prachtige
groene gevel in de weg. Met name
de klimplanten hebben het erg moeilijk. Mogelijke oorzaken kunnen
o.a. de tocht zijn die er staat bij de
parkeergarage (hoe hoger, hoe meer
de planten in de wind staan). En
mogelijk is ook het ijzerdraad, waar
de planten langs moeten klimmen,
te glad.
Wij willen dit graag oplossen. Daarom gaan wij de gevelbakken bemesten en in het najaar voor een groot
deel voorzien van nieuwe beplanting. Deze beplanting begeleiden we
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Hadewijch Wouters
parkeergarage De Kamp
naar het idee van Dennis

vanaf de gevelbak naar beneden en
bevestigen we daar aan het ijzerdraad. Verder bekijken we de mogelijkheden die er zijn om de waterbehoefte van de planten nauwlettend
in de gaten te houden (bijvoorbeeld
door watergeefsensoren).
Hopelijk gaan de gevelplanten door
deze maatregelen net zo mooi groeien als het groendak en de groenstroken rondom de parkeergarage. Want
de heesters en vlinderstruiken op de
grond die wij hebben geplant, doen
het uitstekend.
Ons doel is in ieder geval om de gevelplanten net zo goed en groen te
krijgen als die planten op de grond.
Daar gaan we ons best voor doen!
Met vriendelijke groet, de groenbeheerders van Spaarnelanden.

Reactie van Dennis
van De Dakkas
Bedankt voor het stuk in de Kampheilige. Hoe het er nu bijstaat is ook
ons ook een doorn in het oog. Ik kan
je van meer info voorzien dan de gemeente.
De hele actie om de gevel te vergroeven is op ons initiatief ontstaan.
In de periode waarin ik Het plan
voor DeDAKKAS aan het uitwerken
was hield ik me goed op de hoogte
van gemeentelijke documenten en
raadsvergaderingen. Ik wist uit een
raadsvergadering dat er een budget
van 70.000 euro beschikbaar was om
specifiek in het centrum te vergroenen maar dat dit maar moeilijk aan
een plek gekoppeld kon worden.
Ik heb toen de gemeentecontacten

die ik had door het traject rond
DeDAKKAS gewezen op de gevel van
de Kamp. Verticaal denken dus.
Ik heb toen voorbeelden aangeleverd van groene gevels en specifiek
een garage in Rotterdam die elk
jaar prachtig groen is. Ook heb ik
toen De Dakdokters aangeraden als
goede partij om het project mee op
te pakken. Zelf heb ik toen geopperd
om langs de randen van de garage
klimmers te planten en die via geleiders naar boven te laten klimmen.
Omdat mijn focus bij het opstarten
van DeDAKKAS lag ben ik er toen
uitgestapt. Ik weert dat er vanuit de
gemeente een procesmanager was
aangesteld om alles in goede banen
te leiden. Bianca Verburg Hooischuur.
Tijdens het proces is er veel misgegaan. De garage is van de afdeling vastgoed en wordt beheerd en
onderhouden door Spaarnelanden.
Er waren erg veel partijen die iets
vonden van de vergroening en iedereen moest tevreden gesteld worden. Toen de gemeentelijke dienst
die zich bezighoudt met erfgoed en
monumenten vond dat de garage
uit 1973 nogal beeldbepalende
grindbeton-gevelelementen had,
werd bepaald dat er op geen manier
in de gevel geboord mocht worden.
Toen is besloten dat er een constructie moest worden bedacht om alle
krachten van de bakken - om de gevelelementen heen - in de vloervelden te bevestigen. Deze constructie
heeft een hele grote hap van het
budget opgegeten.
Er was toen geen budget meer voor
het groen. Sterker nog het budget is
zover overschreden dat het project
uiteindelijk meer dan een ton heeft

Nog voor ik in Haarlem kwam
wonen, schreef ik al één of twee
stukjes over de oversteek van
Leuven naar Haarlem.
Moeiteloos schreef ik drie jaren
die volgden elk kwartaal een
stukje, over hoe het is om een
Vlaamse in Nederland te zijn,
wat me verrast, verbaast, ontroert.

En nu de grenzen zich weer sluiten omwille van een tweede corona-golf,
merk ik dat ik niet meer denk dat ik niet meer naar huis kan.
Want thuis is nu hier.
Home is where the heart is, stond er op de verhuiskaarten die ik heb laten
maken en om een of andere vage reden nooit verstuurd heb.
En zo is het.
Tijd dus om deze plek in de wijkkrant door te geven aan iemand anders met
een frisse blik, want ik ben intussen goed geïntegreerd.

Hoewel er één mysterie onopgehelderd blijft voor mij.

Ik belde laatst met een andere Vlaamse in Nederland, en we vroegen ons
gezamenlijk af wat het criterium is om in de ‘inner circle’ van een Nederlander te komen.
Beiden hadden we vrienden in Vlaanderen waar we gewoon langs konden
lopen. Zonder een afspraak te maken, zonder een begin- en een eindtijd.
Tot ik me realiseerde dat ik helemaal Gewoon, zomaar.
over ben en niet zo veel meer te ver- Ze vertelde me dat ze in het dorp waar ze woont toegelaten was tot een
tellen heb.
soort van netwerk van import-dorpelingen en dat ze wel eens bij mensen
thuis uitgenodigd wordt.

Ik ken de straten.
Ik ken de mensen.
Ik ken de manier van doen.
Ik ben het formaat van de huizen
normaal gaan vinden, de taal gaan
verstaan, en de gewoontes gaan begrijpen.
Ik heb twee kinderen op de Haarlemse bodem gezet.

Ik vertelde dat ik nadat ik een jaar werkte bij een Nederlandse organisatie
eindelijk werd uitgenodigd voor de avondjes die collega’s thuis met elkaar
hadden, maar wat precies maakte dat ik tot de inner circle ging horen,
weet ik nog steeds niet.
En ook in Haarlem heb ik geen idee. Hoe kom je op zo een vertrouwde voet
met een Nederlander dat je gewoon kan komen aanwaaien?
Of bestaat dat niet in Nederland, en is dat een heel Vlaamse manier van
omgaan met elkaar?
Wie het weet, mag het zeggen.

Dankjewel om mijn verhalen te lezen op deze plek.

gekost. Ik ken het exacte bedrag
niet. Er hebben zoveel ambtelijke
afdelingen zich bemoeid met dit project dat dit ook een enorme hap uit
het budget was.

begrepen dat het specifiek onderhouden van het groen in de bakken
een budget heeft van € 6.000 per
jaar. Daarvoor komt soms een waterkarretje langs.

Dan de karigheid van de planten.
Ze slaan inderdaad niet aan. Ik vind
het antwoord van de gemeente heel
summier. Elke leek kan uitzoeken
welke planten beter tegen wind kunnen en welke niet. Ook zijn de bakken waarin ze staan niet voldoende
naar mijn mening. Vanaf de grond, in
de volle grond doen planten het een
stuk beter. De hele actie had anders
en meer kostenbewust uitgevoerd
moeten worden.

Toevallig hebben wij een maand
geleden gesproken met de afdeling
vastgoed van de gemeente. Dat is
de eigenaar van het gebouw en dus
onze huurbaas. Toen is ook het karige groen aan de orde geweest. Ons
voorstel was om rond de garage ter
hoogte van elke kolom in de grond
een klimmer te plaatsen. Inderdaad
exact zoals nu de Wilde Wingerd op
de hoek staat. Zodra het over groen
gaat komen er veel vragen. Wat kost
het? Wie haat het onderhouden? Hoe
zit het met de veiligheid? Wij hebben aangegeven dat we graag samen
met de buurt een plan ontwikkelen

Het onderhoud is overgedragen naar
Spaarnelanden. Daar is inderdaad
een speciaal budget voor. Ik heb ooit

om de garage groen te maken.
Vanuit de enquête die we onlangs
hebben verstuurd komt ook die
wens. Ik weet van een groepje bewoners rond de binnentuin aan de oostkant van de garage die daar actief
mee aan de slag wil gaan. Ik wil dit
de komende week verder oppakken.
Hierbij een beeld van het idee
zoals het toen in mijn hoofd zat.
Ook de kunst is in ons initiatief
aangebracht. De groene gevel
en de kunst moeten onze entree
een mooier aanzien geven.
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kijk op de wijk . .

Jolanda Prinsen

Willem Brand
tekst & foto

Robert Jaspers Focks
tekst

Ze staat op het kleine pleintje voor de Egelantier
tussen de fietsenrekken en het omhooggeschoten
gras en trekt aan een groene spriet, met bladeren.
“Het is een linde”, zegt ze, als ik vraag of het lukt.
Ze heet Jolanda Prinsen.
Ik herkende de spruit. Toevallig is op mijn terras een
tijdje geleden het zaadje van een mij nog onbekende
plant in goede aarde gevallen. Tussen de andere planten
schoot deze spruit snel omhoog. Ik had hem even laten
gaan, om te kijken wat het wordt.
De scheut zag er anders uit dan ander
(on)kruid. Met de app PlantNet kwam
ik er achter dat er een wilg was geland.
Jolanda Prinsen heeft ook een terras,
achter haar huis in de Kleine Houtstraat. Het is bovenop haar atelier.
Ze is beeldhouwer en ze is ook in
de actualiteit, want onlangs is in de
etalage op de hoek van de Raaks en
de Jacobstraat (tussen de publiekshal van de gemeente en de AH) een
kunstwerk van haar uitgestald. Een
soort organisch breiwerk van aardewerk (Delfts wit). Het is een deel
van een kunstwerk dat in 1977 in de
stadsbibliotheek was geplaatst.
Deze Haarlemse is geboren aan de
Gasthuissingel. Ze heeft een periode
van 10 jaar in Amsterdam gewoond,
maar is inmiddels al langere tijd weer
terug. De mooiste plek in de wijk
vindt ze het Frans Halsmuseum.
En DeDakkas vind ze bijzonder als experiment. Wat haar
opvalt in onze wijk is dat er geen goede oplossing voor
alle fietsen is.
Een aantal jaren geleden was ze lid van de wijkraad,
want ze wilde wat betekenen bij de plannen voor de
bestemming van de Egelantier. Ze diende daarvoor zelf
een plan in, bij de toenmalige wethouder. Het plan had
mogelijkheden voor appartementen, ateliers en voor
paramedische voorzieningen voor oudere wijkbewoners.
Ze probeerde ook een hearing te organiseren, om de
bewoners een stem te geven. Maar plan en hearing zijn
helaas niet gelukt.
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gelukkig in de omvalspoort

Maar goed, terug naar haar terras. Op het dak van het
atelier heeft ze al eens eerder een boom opgekweekt.
Toen deze te groot werd (de stam was toen al vuistdik),
heeft ze ‘m geschonken aan DeDakkas. Ik weet niet
hoeveel bomen DeDakkas aankan, want dat is tenslotte
ook een soort terras. Maar ik verwacht dat over enige
tijd de linde van de Egelantier en de wilg van mijn eigen terras ook daar aangeboden zullen worden. Je moet
het verplaatsen goed timen, want zodra je een boom op
je terras van onderen water kunt geven ben je al te laat.
Op het terras van Jolanda vind je veel
kruiden en ze is er erg vertrouwd
mee. Alles wat er staat, komt uit de
volle grond. Ze denkt dat een mens
deels van zijn eigen groente en kruiden kan leven, als je het slim inricht.
Zo kun je aardappelen, tomaten en
courgettes op je terras telen.
Ze heeft vroeger macrobiotisch restaurant Het Spijshuis gerund waarin
groenten, en peulvruchten, uit eigen
tuin werden gebruikt. Tegenwoordig
kookt ze nog in De Pletterij, voor muzikanten. Wat haar opvalt is dat veel
van hen vegetarisch of veganistisch
eten.
Ze heeft een huishoudkundig handboek, uit 1742, met uitklapbare gravures, waarin alle kruiden beschreven
worden. Het is eigenlijk een encyclopedie. Dat was destijds zo duur dat ze
het op afbetaling heeft kunnen kopen
bij boekwinkel de Vries in 1973.
De doornappel, het bilzekruid en de
giftige wolfskers, hondspeterselie, boerenwormkruid
hebben daardoor geen geheimen voor haar. Dit soort
giftige kruiden kunnen soms ook geneeskrachtig gebruikt worden. Weegbree groeit langs wegen en kan
helpen als je een kneuzing hebt opgelopen. Rucola
groeit overal in het wild en daar kan je pesto van maken.
Toen ik een paar dagen later weer langs de Egelantier liep, was het voorplein door Spaarnelanden schoongemaakt. Je zag de klinkers weer.
Geen gras of spruit meer te bekennen. Gelukkig
was de linde op tijd veilig gesteld.

Toen Paul van der Sprang en ElsAnouk Kuipers elkaar anderhalf
jaar geleden tegenkwamen in de
foyer van de schouwburg sloeg
er een vonk over. Ze wonen nu
samen in het voormalige huis
van de zeekapitein in de Omvalspoort.
Paul had die avond een rol gespeeld
in de ‘Dertiende rij’, een stuk over
100 jaar Schouwburg met allerlei
historische ingrediënten over Haarlem. Een deel betrof de geschiedenis
van de rederijkerskamer ‘Trou Moet
Blykcken.’ Nu wil het geval dat Paul
daar sinds 2002 lid is. In 2007 was
hij zelfs een jaar lang Factor ofwel
huisdichter. Dat is al vanaf 1500 traditie. De huisdichter luistert bijeenkomsten en diners op met zogeheten
jaarzangen op rijm. Die gaan over de
geschiedenis van de wereld, Haarlem en de vereniging. Paul: ‘Toen de
schrijver van het toneelstuk, Marijke
Kots, bij Trou op bezoek was, vroeg
ze of ik niet de huisdichter in het toneelstuk wilde spelen.’
Het toneelavondje bleek een kantelpunt in beider leven. Nee, ElsAnouk (roepnaam Nouk) zat niet op
de dertiende rij maar op de eerste
rij van het balkon, weet Paul nog.
‘Ik had voor José die in de Cornelissteeg woont en die mij geholpen
had met mijn teksten te overhoren
drie vrijkaartjes geregeld.’ Nouk:
‘Na afloop kwam hij naar José, een
van mijn dierbaarste vriendinnen,
om haar te bedanken. Ik was meteen in de war, maar dacht: heeft hij
mij wel gezien?’ Dat was het geval,
want Paul vroeg José na twee weken
of zij hem niet kon helpen aan een
telefoonnummer. Nouk: ‘Dat wist
ik natuurlijk. De goden hielpen ons
een handje. Op een ochtend botsten
we in de Cornelissteeg zowat tegen
elkaar op.’

Voor de Omvalspoort woonde Paul elf jaar in het Doopsgezinde Weeshuis in
het Klein Heiligland. Paul: ‘Het meest originele is de kelder met gewelven.
De zitkamer met de grote open haard was vroeger de eetkamer. Het oudst
bewaarde document is overigens het eetzaalreglement uit 1681.’
Nouk woont ruim twee jaar in de wijk. Zij heeft een jaar in een verpleegsterhuis in het Groot Heiligland, hoek Gasthuisvest gewoond. Nouk met een
lach: ‘Ik ben vaak verhuisd, maar ik heb besloten om hier te aarden.’ Paul
zegt dol te zijn op de wijk en wil er nooit meer weg.’ Een verbeterpunt, vinden ze beiden, zou meer plek om fietsen te stallen zijn. Paul: ‘Auto’s voor de
deur is van de vorige eeuw, toch?’
Sinds januari 2020 is Nouk eigenaar van restaurant De Wandelaar op het
Nieuwe Kerksplein. Na ruim 25 jaar in de farmaceutische industrie te hebben gewerkt, was zij aan iets totaal anders toe. Zij viel volledig voor de locatie en wil er eigenlijk een soort theatercafé-restaurant van maken.
Nouk: ‘De drie avonden live-muziek tijdens Haarlem Jazz smaakten naar
meer. Maar ik wil ook kleinkunst en lezingen, en ook een podium bieden
aan jonge talenten.’
In de Omvalspoort is het heerlijk toeven. Ze beschouwen de poort nog net
niet als hun binnentuin. Of de wijkjournalist de betekenis van de naam
weet, vraagt Paul. Nou, dan zal hij wel iets anders in zijn hoofd hebben
als de toch wat gekunstelde redenering van ‘twee huizen die teveel naar
elkaar neigden’, gaat het door hem heen. Omval zou te maken hebben met
vroegere verdedigingslinies. Paul: ‘Die linies zijn in de loop der eeuwen opgeschoven van de Oude Gracht naar de Gasthuisvest. De Omval schijnt een
tussenlinie te zijn geweest.’

Een anker om de kat

Woonde er in dit huis ooit een
oude zeekapitein? Zo ja, dan
wordt op de gevelsteen uitgebeeld dat zijn avonturen op zee
achter hem liggen. De afbeelding
van ‘een anker om de kat’ zou
het voor anker gaan, katten, van
een vaartuig illustreren. Dat de
kapitein de zee vaarwel heeft
gezegd, bewijzen de kat en het
vuurtje die natuurlijk voor huiselijkheid staan.
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Hendrick de Keyser . .

In het groot heiligland

Groot Heiligland 46 en 48
Groot Heiligland 46 werd vermoedelijk gelijk gebouwd met het achterliggende Verwershofje (1598),
dat door een open gang rechts van
dit huis met de straat is verbonden. Uit een veilingsconditie van
1809 is de oorspronkelijke staat
bekend: het huis was voorzien van
een voorhuis, een binnenhaard
met twee bedsteden en aan de
achterzijde een keukentje.

Grootgrondbezitter in
het Groot Heiligland is
Vereniging Hendrick
de Keyser. Zij nam in
de jaren negentig de
twaalf gasthuisjes
over en bezit ook nog
de panden op nummer
22, 46 en 48.

Groot Heiligland 48 is vermoedelijk een 17de-eeuws huis, te
vergelijken met 46 behalve dat op
het achtererf een losse kamer met
stookplaats en bedstede stond. Onduidelijk is of de huidige gevel met
zijn 18de-eeuwse contouren geheel
nieuw werd opgetrokken of dat hij
ontstond door verbouwing van een
trapgevel.

Willem Brand
tekst & foto’s

De Vereniging zet zich in voor behoud van architectonisch of historisch
waardevolle gebouwen en hun interieur. Dat doet zij door panden te verwerven, en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. De collectie van
inmiddels 436 panden waaronder huizen, boerderijen, buitenplaatsen
(Beeckestijn), villa’s, raadhuizen, vissershuisjes en hofjes geeft een representatief beeld van de Nederlandse architectuur en interieurgeschiedenis.
Eenmaal verworven panden worden nooit meer afgestaan. De geschiedenis
moet niet alleen van buiten afleesbaar zijn, maar ook van binnen. Veel aandacht gaat daarom uit naar bouwhistorische constructies en de kwaliteit
van het interieur.
In Haarlem bezit de Vereniging twintig huizen (waarbij de huizen Groot
Heiligland 63 t/m 85 als een zijn geteld). Ander prominent bezit is Huis
Hondshon aan het Spaarne en het Huis Barnaart – tussen 2012 en 2018
gerestaureerd - op de Nieuwe Gracht. In dezelfde periode als Barnaart is
het Teylers Hofje gebouwd, dat in het najaar mogelijk door wooncorporatie
Elan Wonen aan de Vereniging zal worden overgedragen.
HdK is een deskundige verhuurder bij wie het behoud van het monumentale pand met zijn karakteristieke waarden voorop staat. Cunera Vergeer:
‘We maken onderscheid tussen gevel, casco en interieur en geven daar een
bepaalde waarde aan. Die code is bij ons heilig. Als er tijdens een restauratie iets monumentaals tevoorschijn komt, dan wordt dat meegenomen in
het plan.’

Huis Hondshon - Spaarne
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Elisabeth gasthuisjes
De huizen met trapgevels en gemetselde bogen werden tussen 1608 en
1616 gebouwd als huurwoningen
bij het Elisabeth Gasthuis. Na de
stadsbrand van 1576 was het EG
gevestigd op het terrein van het
voormalige Minnebroedersklooster.
Een poortje aan het Groot Heiligland
gaf toegang tot de ziekenzalen op
het binnenterrein. Oorspronkelijk
stonden er twintig gelijkvormige
gasthuisjes en daarmee vormde het
complex een van de vroegste voorbeelden van seriebouw op grote
schaal. In 1906 werden acht huisjes
afgebroken. Bij een restauratie in
1974 werden vijf huizen ingericht tot
ééngezinswoning, zeven werden door
splitsing geschikt gemaakt tot twee
huishoudens. De huisjes worden bij
een huurderswissel opgeknapt.

Groot Heiligland 19 en 22
Vermoedelijk vormt de kelder met het stenen gewelf van
Groot Heiligland 19 een restant van een ouder huis, dat
ten opzichte van het huidige pand spiegelbeeldig was
ingedeeld.
Groot Heiligland 22 uit 1650 op de hoek van de Omvalspoort stond in 1747 beschreven als een pand ‘waar in
lange jaren met succes de broodbakkerij is gedaan’.

De trapgevel is in 1800 vervangen door een eenvoudige
klokgevel. Oorspronkelijk moet de gevel hebben geleken
op pand nummer 19. Mogelijk zijn ze door dezelfde aannemer gebouwd. De zolder bood ruimte voor graansopslag terwijl de vliering plaats bood voor het drogen van
kleding en de opslag van brandstof.

Huis Barnaart - Nieuwe Gracht
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uit de wijk . .

museum haarlem . .

regentenkamers
in de 41 e hofjeskrant

allemaal haarlemmers

Duizend jaar geschiedenis verwerken in een
tentoonstelling, die
opgave stelden de conservatoren van Museum
Haarlem zich. Door
de ogen van gewone,
bijzondere en nieuwe
Haarlemmers wandel je
in Allemaal Haarlemmers
door het dagelijks leven.

Museum Haarlem

Willem Brand
tekst

Key en Frans Hals hier nooit waren
neergestreken, minder welvarend
als de Duitse marskramers niet deze
kant op waren gelopen en minder divers als de stad geen gastarbeiders
en vluchtelingen had toegelaten.

Rafelrandjes

Op de verbouwde eerste verdieping
is een logische looproute aangelegd.
Leidend bij de expo is het verhaal en
Duidelijk wordt dat Haarlem groot
een enkele keer het voorwerp. Ook
is geworden door migranten, of ze
worden de rafelrandjes van de genu vanwege hun geloofsovertuiging
schiedenis niet geschuwd. Zo wordt
kwamen, om economische redenen
of omdat hun thuisland in oorlog ver- in de ruimte over de 17de eeuw de
schakel tussen textielhandelaren en
keerde. Zonder deze nieuwkomers
zou de stad er heel anders uitgezien bierbrouwers met de slavenhandel
zichtbaar.
hebben. Minder mooi als Lieven de

tekst

stadsSchatten

Voor de objecten heeft het museum
geput uit de eigen collectie en uit
die van collega-musea in en soms
buiten de stad. Het Frans Hals Museum heeft ‘stadszilver’ in bruikleen
gegeven: objecten zoals noodmunten, partizanen, tegeltableaus en
drinkglazen. Van Teylers Museum
is een galvanometer in bruikleen.
Een van de topstukken is een middeleeuws getijdenboekje dat in Delft
is beland.

Het Vrouwe en Anthonie Gasthuis heeft als enige van de vier
hofjes in de wijk de luxe van
zo’n pronkkamer. Het Essenhofje
en het Blokshofje hebben nooit
een regentenkamer gehad. Of
het oude Verwershofje (in 1935
afgebroken) er eentje had, is mij
niet bekend.
Op de begane grond van het statige
hoofdgebouw van het Vrouwe- en
Antonie Gasthuys lieten de regenten in 1788 een regentenkamer
verfraaien. Boven de schouw hangt
het groepsportret gemaakt door
Wybrand Hendriks, zelf één van de
regenten. Bij de restauratie tussen
1990 en 1997 verwijderde men de

Openingstijden: dinsdag t/m
zaterdag van 11.00-17.00 uur en
zondag en maandag van 12.0017.00 uur.
Zie ook www.museumhaarlem.nl

atelier kees verwey

De Stichting Kees Verwey heeft het
oude atelier, dat ooit aan het Spaarne gevestigd was, in het museum
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laten herleven. Weliswaar zonder de stofnesten en dode bloemen, maar wel
met hetzelfde behang tegen de muur waar Kees Verwey ooit zelf jarenlang
tegenaan gekeken heeft.

Zelfportretten en atelierstukken
In Atelier Kees Verwey staat een prachtige kast vol objecten die uit Verwey’s eigen atelier komen en ook te zien zijn op veel van zijn werken. Een
van de topstukken is het paardje dat Verwey begin jaren tachtig schilderde
samen met andere speelgoeddieren, zoals stiertjes, kippen en beertjes. In
de film die getoond wordt, is de schilder aan het woord. Atelier Kees Verwey is vanaf 5 september zeven dagen per week te bezoeken.

In 1729 had zijdefabrikant Pieter
Teyler van der Hulst het pand gekocht en in de huidige tuin aan het
Klein Heiligland een werkplaats (nu
niet meer bestaand) ingericht.
De eerste en tweede verdieping werden bestemd voor de woning van de
opzichter(es) en de woninkjes van de
zijvleugel aan de noordzijde als onderkomen van zijn werknemers.
De zuidelijke zijvleugel werd iets later toegevoegd.
De Hofjeskrant is nog bij Muijs
Kantoor & Kado op te halen.

Hier woont
geen nummer!
In mijn boek ‘Wonen in verhalen’
leg ik een link tussen huis en bewoner. Het huis als spiegel van
de ziel. Zou het huisnummer
en de vormgeving ervan op het
bordje naast de voordeur ook iets
zeggen over die ziel?

Na een afwezigheid van vier jaar
is het werk van de Haarlemse
meester-schilder Kees Verwey
nu definitief terug in Museum
Haarlem. Het museum heeft een
ruimte vrijgemaakt voor de permanente expositie Atelier Kees
Verwey.

grijze verflaag van het houten balkenplafond. Daaronder gingen schilderingen van engeltjes en bloemmotieven schuil.

Als je alle tijd hebt en met een 16-jarig terriër door de wijk loopt, ga je
soms verbanden zien. Dit is er eentje: ‘Hoe jonger het huis hoe moderner de schrijfwijze van het huisnummer. Hoe ouder, hoe ouderwetser
vaak.’ Ervan uitgaande dat de bewoners daar de hand in hebben gehad.
In die bordjes dus.
Er zijn mensen die geloven in getallen. Het getal 1 staat voor eenheid,
2 voor de duivel. Het getal 3 is een
heilig getal, 7 wordt gezien als een
geluksgetal en 13 als een ongeluksgetal. En waarom denkt u dat huis-

nummer 23 tweemaal in de fotogalerij
voorkomt? Nummer 23-mensen beschouwen het leven als een avontuur en weten
zichzelf te presenteren. De schrijver dezes woont zelf op nummer 32. En jawel,
een nummer 32-persoon is charmant en
magnetisch en betovert anderen met zijn
praatjes.
Ons leven wordt door cijfers bepaald. Rekeningnummers, wachtwoorden, E-nummers, geld (!). Onze leeftijd zegt iets over
onze mentale en lichamelijke staat hoewel er mensen zijn die zweren bij ‘Je bent
zo oud als je je voelt’. Als ik met Spike
een traag rondje maak, voel ik soms mijn
botten én mijn hersenen kraken.
Veel plezier met de nummers
in uw leven !
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Wil Smit

tekst en foto’s

Wij zijn hier negen jaar
geleden in deze prachtige wijk komen wonen
en wonen hier ook met
plezier. Zelf heb ik 44
jaar gewerkt bij een gerenommeerd hoveniersbedrijf uit Amsterdam
en vind het dan ook
leuk dat veel mensen
werk maken van hun
geveltuinen.
Je hoort en ziet ook om
je heen dat veel toeristen hier foto’s van
maken en de Ravelingsteeg is hier een voorbeeld van.
Het is fantastisch als er
meer bewoners dit initiatief ook zouden volgen
en dat we een nog groenere wijk krijgen.

Stokroos
Op dit moment is het de tijd om de zaadjes van
de stokroos te verzamelen en in het voorjaar
te zaaien De stokroos is een tweejarige plant
uit de kaasjeskruidfamillie. Deze plant heeft
weinig zorg nodig en word vrij hoog, bijen,
hommels en vlinders worden aangetrokken tot
de bloemen. Stokrozen staan vooral het mooist
tegen een gevel maar voor het zaaien (dat kan
het hele jaar door) moeten er eerst een paar
klinkers tegen de gevel verwijdert worden.
De stokroos is een eenjarig of tweejarig,
afhankelijk van de cultivar. Het eerste jaar
maakt de tweejarige stokroos een rozet van
bladeren en het jaar erna gaat hij bloeien.
Dit zijn natuurlijk hele statige planten en daardoor krijg je een nog weelderige aanblik van
de gevel.

een estafette rubriek
Deze rubriek Wat Leuk! is een estafetterubriek en de opzet is simpel: noem 10 à 15 zaken, situaties,
dingen die je leuk vindt. Het stokje
wordt steeds weer aan iemand anders doorgeven.
Het stokje voor deze rubriek is
doorgegeven aan Wouter van Braak,
bewoner van de Omvalspoort.

... dat de liefde bloeit als nooit
tevoren in de Omvalspoort
... dat restaurant de Wandelaar in de Vijf
hoek een heel idyllisch mooi terras heeft

Snoeiadvies: De stokroos kan in het najaar
kortgeknipt worden.

Blauwe regen
Veel mensen plaatsen voor die weelderige aanblik een blauwe regen (Wisteria) tegen de gevel, dit zijn prachtige
planten als ze bloeien. Er bestaat
een gerucht dat je de blauwe regen
in bloei moet kopen omdat hij anders
niet meer gaat bloeien.
Om te beginnen kan ik mededelen dat dit onzin is, vrijwel alle klimplanten uit het geslacht
Wisteria bloeien niet of nauwelijks in de eerste
jaren van hun leven. De bloei begint pas als hij
uitgegroeid is en dan maakt hij geen nieuwe
klimtakken meer dit kan wel van 5 tot 15 jaar
duren dit is dan een compliment voor de eigenaar hij heeft de grond genoeg voedingstoffen gegeven. Pas als die beginnen op te raken
word de groei minder en gaan zich bloemknoppen vormen.
Het is een giftige plant maar alleen de peulen
en zaden zijn giftig, het is wel een bewerkelijke plant en je moet hem goed geleiden.
Snoeiadvies: de uitlopers hiervan moeten en
kunnen het gehele jaar kort gesnoeid worden.

Klimhortensia
Een alternatief voor de blauwe regen is de
klimhortensia (Hydrangea petiolaris) deze
plant heeft in het begin geleiding nodig maar
als hij zich gehecht heeft aan de gevel dan
gaat hij zijn eigen weg.De klimhortensia geeft
mooie witte bloemen en in het najaar een mooi
geel blad en heeft weinig verzorging nodig.
De straten gaan er gezelliger uitzien met
wat extra beplanting en de uitstraling van de
straat en het huis gaan er beter uitzien en zo
word de buurt er uiteindelijk aantrekkelijker
van.
Snoeiadvies: geen speciale snoeitijd.
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wat leuk ! . .

Groen in de wijk . .

een nog groener kamp-heiligland

... dat de meeste huizen in de Omvalspoort
weer helemaal prachtig mooi geschilderd zijn

... dat je heerlijke kipballen kunt halen bij
de zaterdag poelier op de Botermarkt
... dat je tegenwoordig kunt
mediteren in Haarlemse kerken

... dat we met alle Omvalspoorters
een jochie zien opgroeien in onze poort

... dat er een nieuwe wijnbar
is in de kleine Houtstraat
... dat de grote boom in de Brakeboer
tuin vol zit met Vlaamse gaaien

... dat Dolf en Annelie elkaar eeuwige
trouw gaan beloven binnenkort

... dat veel hotels nu alweer bomvol zitten in
Haarlem vergeleken met bv Amsterdam
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WIJKINFORMATIE . . .

Wijkraad Heiliglanden-de Kamp
De reguliere wijkraadsvergaderingen vinden
elke tweede maandag van de maand plaats
vanaf half acht.
De vergaderruimte is in Jongerencentrum
Flinty’s op de Gedempte Oude Gracht 138.

COLOFON
Jaargang 24, oplage 1000 exemplaren
Verschijnt 4x per jaar

E-mail:
hdkwijkraad@gmail.com
Website:
www.wijkraadheiliglandendekamp.nl
Facebook:
www.facebook.com/wijkraadHDK/

Redactie: Annelie Bulsing, Willem Brand, Robert
Jaspers Focks, , Maarten Breuker
Lay-out: Maarten Breuker
E-mail:
kampheilige@gmail.com
Informatie over adverteren in de Kampheilige is
verkrijgbaar via kampheilige@gmail.com

telefoonnummers/app
Gemeente Haarlem
Politie spoed
Politie algemeen
Wijkagent Mustafa Karademir
mustafa.karademir@politie.nl
Website politie

140 23
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0900 8844

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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Grofvuil (Spaarnelanden)
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Bel binnenstad-Maarten
voor de beste
kopers van uw huis.
023 - 542 02 44
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