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UITNODIGING JAARVERGADERING WIJKRAAD HDK

Terug in
het Frans
Hals
Museum

19 JANUARI 2020 OM 15:00 UUR P/A FRANS HALSMUSEUM
GROOT HEILIGLAND 62 HAARLEM ~ AGENDA:
15:00-15:55 UUR TOEGANG MUSEUM (BIJ INLEVEREN VAN DEZE FLYER)

16:00 -17:00 UUR JAARVERGADERING & RONDVRAAG
17:00 - 17:20 UUR ‘UIT DE HOFJES’ ~ HOST: WILLEM BRAND

17:20- 18:30 uur MUSEUM CAFÉ~Nieuwjaarsreceptie

Beste wijkbewoners
Goed voorbeeld doet volgen
en we herhalen het succes van
afgelopen jaar op dezelfde locatie.
Want op zondag 19 januari 2020
mogen we voor u de jaarvergadering organiseren en we nodigen u graag uit om elkaar een
gelukkig nieuwjaar te wensen
op de receptie in het Museumcafé aansluitend aan de vergadering.

Net als afgelopen jaar is het traditionele gedeelte in de hoekkamer van
het Frans Hals Museum, kort maar
krachtig en informatief. Via de receptie wordt u de weg gewezen.

Een inkijk in de fascinerende
wereld van Frans Hals
Onze parel in de wijk het Frans Hals
Museum heeft wederom een verleidelijke tentoonstelling waar u deelgenoot van kunt zijn.
U krijgt namelijk voorafgaand aan
de vergadering de gelegenheid om
het museum te bezoeken tussen
15:00 en 15:55 uur. Op vertoon van
de flyer, heeft u gratis toegang. U
ontvangt deze flyer binnenkort in de
brievenbus.

Het opzoomeren . . .
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De herfsteditie

kijk op de wijk . . .

Staan de bewoners nu in de kou?

Dit jaar mogen we een bijzondere
host verwelkomen, aansluitend aan
het officiële gedeelte van de vergadering. Willem Brand zal bewoners
uit de wijk interactief ervaringen laten uitwisselen. Mocht u willen deelnemen aan dit onderdeel dan kunt u
zich aanmelden bij de wijkraad via
hdkwijkraad@gmail.com of bij Willem Brand rechtstreeks. Zo kunnen
we met elkaar een gezellige brug
slaan naar de nieuwjaarsborrel.
Tot ziens op 19 januari 2020
en fijne feestdagen toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Selma Alphenaar

in gesprek met . . .
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Els Hofsté: verknocht aan
de binnenstad

6

Op bezoek bij Paul Heering.

essenhof . . .

Hofjes Anecdotes in onze
eigen fascinerende wijk

in bedrijf . . .

12

De buurtmakelaars
Eric en Maarten

7

rondje kunstlijn . . .

14

Kunst in de wijk; met Willem op
atelierbezoek

1

dewatwijkraad
...
speelt er
in onze wijk?
Selma Alphenaar

kampheilige@gmail.com

Vanuit de wijkraad zijn er verschillende activiteiten geweest waarover ik u graag informeer.

Projecten wijkraad

Wijkschouw

Herziening fietsbeleid

‘Trillingen en overlast verkeer
Gedempte Oude Gracht’. Er zal
een meting plaatsvinden op de Gedempte Oude Gracht van verkeersaantallen en snelheid. Het gaat om
een periode van drie weken in 2020
en de meting zal per week verschillen, waarbij meting zal gebeuren
door een plaatsing van een smiley
op de Gedempte Oude Gracht, ter
hoogte van de apotheek. Daarnaast
zijn op twee kruisingen, waaronder
die met de Kleine Houtstraat, versterkingen aangebracht.

Al in het voorjaar zijn de eerste
stappen gezet voor het project Wijkschouw Heiliglanden De Kamp. Er
is een inventarisatie gedaan en een
Excel bestand opgesteld met ruim
zestig punten door Peter Verbrugge.
Dit is tijdens de schouw in de wijk
met vertegenwoordigers vanuit de
Gemeente Haarlem besproken. Verwachting is dat 90 % van de opgestelde punten op korte termijn kan
worden opgelost.
Het bestand met de reacties vanuit de verschillende partijen zal na
goedkeuring door beide partijen
worden geplaatst op onze website:
www.wijkraadheiliglandendekamp.
nl. Betrokken vrijwilligers zullen per
e-mail worden geïnformeerd over de
ingediende punten.

Verder zijn we geïnformeerd
over een herziening van het fietsbeleid wat in ontwikkeling is.
Het bestaande plan zal worden
vervangen door het Deltaplan. In
de beleidsplannen zal voornamelijk gebruik worden gemaakt van
bestaande faciliteiten.

Nieuw Hotelbeleid

patchwork , quilting
and more

Groot Heiligland 66, 2011 ES Haarlem
+31 (0) 23 534 00 79

Voor Haarlem is er een Nieuw
Hotelbeleid de besluitvormingsfase ingegaan. Naar verwachting
staat op 9 januari 2020 het stuk
geagendeerd in de commissie ontwikkeling en op 30 januari komt
het ter besluitvorming in de raad.
Via gemeentebestuurhaarlem.
nl en het vaststellen Hotelbeleid
zijn de stukken online terug te
vinden. Contactpersoon is Inge
van Gansewinkel bij Gemeente
Haarlem.

Op 18 december jl. heeft de laatste
wijkraadvergadering van dit jaar
plaatsgevonden in jeugdcentrum
Flinty’s. Er is gesproken over de
voortgang van bovenstaande projecten. Zoals gebruikelijk kunt u ook
de notulen weer lezen via onze website. Overigens heeft de website een
nieuwe lay-out gekregen. We zijn benieuwd naar uw mening en er zullen
peilingen worden gehouden in 2020
over actuele onderwerpen.

De regel omruiling van een
autoparkeerplaats voor fietsparkeren bij het aanleveren van
10 bewonershandtekeningen is
komen te vervallen. Een voorbeeld van een succes hierin zijn
de fietsparkeerplaatsen bij de
parkeergarage De Kamp. Die
door bewoners uit De Witstraat
destijds is aangevraagd. Ook zal
er een fietsparkeerplaats komen
aan de Kampervest ter hoogte
van de Kleine Houtstraat. Dit is
één van de succespunten uit het
wijkschouw rapport.

desampler .NL | info@desampler .nl
Volg ons op Facebook : de Sampler

Winter
We doen het met verhalen over dagen
dat er nog winters waren
en zwarte piet en witte kerst
en geen tot de lente uitgesponnen herfst
Nu drinken we warme chocola
op bezoek bij Breughel of Avercamp
In Rijks of aan het Heilig Land
Buiten is de winter zacht als ons gemoed
Harmen Malderik
Winterlandschap met ijsvermaak 1608, Hendrick Avercamp
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opzoomeren
...
de

Door de wijk wandelend
zien we veler handeling om
tot vervolmaking van onze
wijk te komen. Menige
trotse tuinvorsers slaat
men gade, waar de aarde
gewoeld wordt, wordt aangezet tot gezamenlijke inspanning.
Waar vooreerst bladeren, vroegtijdig gelande
eikels, sigarettenpeuken
en verdwaalde bierblikjes
het aanzicht bepalen, zijn
de straten en pleinen opgeruimd en voorzien van
nieuwe kleurenpracht.

herfsteditie

Bart Schanssema
tekst & foto’s

In de vroege ochtend
sloeg ik met joyeuze
armbeweging de gordijnen terzijde, het
magistrale ochtendgloren aanschouwend dat
ons parten spelen zou
tijdens een volgende
editie van de traditie die
onze wijk rijk is:
HET OPZOOMEREN.
De herfsteditie van het jaar
tweeduizendnegentien is aanstonds ging er in mij om toen
ik vlot een snee volkoren met
kaas belegde om deze met een
glas koude thee weg te spoelen: eropuit!
Planteneter Vos zet de bloemetjes weldra buiten en daarbij
mag een kortstondig hulpsalvo niet ontbreken. Bij de
Egelantierspoort aangekomen
ontmoet ik mijn collega commissieleden, die ook de frisse
najaarsdrempel overstapten
om bij de conceptie van een
nieuwe bloemrijke dag aanwezig te zijn. In pracht en praal
stallen we de fleurige waar uit
in handzame eilanden, die de
toekomstige bezoekers in
staat stellen een kundige
keuze te maken uit zoveel
natuurschoon. Erna uiteraard volgen de koffie en
het gesprek in naburig
etablissement, waar we
onszelf ondertussen een
welkome halfjaarlijkse
stamgast wanen.

speld tussen. Hier staat het
te gebeuren. Opgetogen
tamboerend en vrolijk toetblazend komt een blazersensemble ‘en file’ naderbij:
de buurt komt tot leven.
Alle mensen tezaam starten
we met wat wel een pakjesavond moment genoemd
mag worden: het uitzoeken
van een passende verzameling herbarisch plezier.
Ik sprak een van de dames
die me kordaat te woord te
stond: “het betreft niet zozeer de grootte van de stek,
als wel de kleur, de textuur,
de bladvorm en de wulpsheid van de bloem. En
vergeet ook niet het samenstel van de verschillende
elementen: zonder elkaar is
het samengeraapt rapalje.”
Ik hoorde het meteen: hier
spreekt de kenner.

Ook deze keer is er een
welkome financiële ondersteuning van Makelaardij
Hamer en Ran, waarvoor
we dankbaar zijn. De dag
wordt afgesloten met de
gebruikelijke maaltijd in
het ABC, waar ook de winnaar van de Gouden Spriet

bekend wordt gemaakt. De winnaars
zijn de tuinierders uit de Cornelissteeg,
met een speciale vermelding voor Tine,
die ook jaren in de Opzoomercommissie actief geweest is.

‘We
hebben
weer
genoten’

Tegen tienen ontstaat
als vanzelf een oploopje,
waar een vroegere veldwachter Zwart wel raad
mee had geweten. Maar
ook de argeloze stadswachter en de postbezorger krijgen er geen
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kijk
op de wijk . . .
Paul heering

het
essenhofje
...
24 sociale
huurwoningen worden
na 150 jaar “doorstroomwoningen”

Op een koude en regenachtige novembermiddag
bel ik aan in de Kleine Houtstraat, bij Paul en Susan
Heering. Zij wonen sinds augustus 2018 in een pand
met een gevelsteen uit 1932, maar daarover later
meer.

Door bewoner Otto Takes,

otto.p.takes@gmail.com

Zij wonen er met 3 kinderen: Madelief, Tika en
Arthur; 2 meisjes en 1 jongen. De jongste 2 gaan
naar groep 6 en 7 van de Dreefschool en de oudste
zit in de brugklas van het Sancta Maria.

Robert Jaspers Focks
tekst & foto

Paul is geen geboren Haarlemmer, maar afkomstig
uit Amstelveen. Hij kende
de Kamp en de Heiliglanden niet, maar hij vertelt
dat zodra hij en Susan de
straat in kwamen lopen,
dat ze wisten dat het goed
was. De overgang ging
best snel en was voor de
kinderen best groot: zij
moesten naar een andere
school en naar een andere
sportclub. Ze hadden ongeveer 2 maanden de tijd om
afscheid te nemen van hun
vriendjes en vriendinnetjes.
Verhuizen naar een andere
stad betekent dat je jezelf
wegrukt uit een sociale
omgeving. Voor de kinderen was dat wel ingrijpend
en emotioneel. Ze hebben
nog veel in Amstelveen gespeeld met oude vriendjes.
Maar na een tijdje lukte het
wel. En het helpt dat je als
‘grote mensen’ wel vaker
bent verhuisd. Overigens
zijn ze binnen hun huis nu
ook al een paar keer verhuisd, vanwege de verbouwing.

lekker buiten in het groen bij de Dreefschool,
daar komen ze vaak zwart van de blubber van
thuis. In de Kamp is er voor kinderen niet veel
om mee te spelen. En Sint Maarten veroorzaakt hier geen kindergezang
Het gezin woonde eerst in een woonwijk, met
voortuinen en de auto voor de deur. Om nu
te wonen in de binnenstad is dus anders. De
2e auto hebben ze weggedaan. Maar een parkeerprobleem ervaart Paul niet, de auto staat
meestal wel binnen 200 meter van het huis. In
de Kleine Houtstraat is er ’s ochtends wel wat
hinder van te snelle fietsen, zoals elektrische
fietsen. Fietsers met haast vinden het maar
lastig en ze storen zich aan de bewoners en
andere voetgangers. Zijn zoontje zei laatst:
“de fietsers zijn toch te gast?”. De fietsers
trekken zich daar weinig van aan. ’s Avonds
doen de brommerkoeriers dat evenmin.

zelfsprekend, die moeten echt iets
bijzonders te bieden hebben om te
overleven.
Paul en Susan werken beide in
Amsterdam. Paul in de projectontwikkeling en Susan werkt bij de gemeente. Paul vindt Haarlem rustig,
overzichtelijk en aangenaam. En
de mensen zijn -over het algemeenvriendelijker dan Amsterdam. Hij
vindt Amsterdam leuk om rond te lopen maar om te wonen toch minder.
Haarlem is wat provincialer, maar op
een leuke manier, want je wandelt
naar Pathé, Patronaat, Philharmonie.
Haarlem vindt hij qua bewoners veel
gemêleerder dan Amstelveen.

Het gezin moet hier dus
nieuw wortelen en praat
daarom veel met de buren
en leren over de buurt.
Slapen aan de straatPaul vindt het wel jammer
kant is een uitdaging.
dat er onlangs een aantal
Op donderdag tot en
buren, met wie hij contact
met zaterdag moeten
had, alweer verhuisd zijn.
de oordopjes in. De
Hij heeft het opzoomestraat is een doorren en opherfsten helaas
gaande route naar
gemist en ook de gezaHaarlem-Zuid en
menlijke lunches die daar
Schalkwijk. Veel mensen die uit zijn geweest, hebben teveel gedron- bij horen. Hij zou wel in zijn voor
ken en komen door de straat met veel rumoer, een straatbarbecue, voor wat meer
“straatsaamhorigheid”. Maar praatovergeven en soms ruzies. Daar word je vaak
jes maken op straat gaat ook zo heel
wakker van. Paul heeft ook wel meegemaakt
makkelijk, tenminste op zaterdag en
dat iemand voor zijn deur per telefoon de verzondag. Hij vindt de sfeer goed: ontkering uitmaakte en dat je alles woordelijk
spannen en vredig. Met soms wat in
kon volgen. Inmiddels zijn er achterzetramen
de war geraakte mensen.
geïnstalleerd, die helpen tegen de kou én de
Dat kinderen in de binnen- geluidsoverlast. Paul accepteert het, net zoals
stad wonen is niet vanzelf- hij niet heeft geklaagd over de vliegtuigen die Paul en Susan wilden graag echt ín
sprekend. Buitenspelen is
een stad wonen en ze wilden graag
over Amstelveen vliegen. Je moet de binnenvoor hen leuk in de tuin van stad met veel mensen delen.
een oud pand opknappen. Dat eerste
de Egelantier, vlak achter
is dus gelukt, en met het tweede zijn
Hij ziet in dit stuk van de Kleine Houtstraat
hun huis. Maar het Wilson- veel ateliers en een gevarieerde samenstelze nu druk bezig. Er is nog veel te
plein is een betere plek,
ling van kunstenaars die mooie dingen maken. doen in het huis: er waren gapende
daar is meer te doen. Het
gaten en kapotte ramen. Maar inWel jammer dat restaurant Aangenaam het
sobere speeltoestel op het niet heeft gered. Blender en koffietent Mica
middels is het asbest er uit en zijn
Piet van Heerdenpleintje
de daken vernieuwd. In de gang ligt
lijken het goed te doen. Het is hier anders
wordt vaak overgeslagen.
dan het andere deel van de Kleine Houtstraat.
vervolg op pag. 11
Verder spelen de kinderen Winkels en restaurants lopen hier minder van-
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’Mag ik
met u
de wijk
doornemen?’

Afgelopen zomer was het Essenhofje, ingeklemd tussen parkeergarage De Kamp en de Kampervest, even landelijk nieuws
dat zelfs leidde tot de politieke
val van de nieuwe eigenaar en
Tweede Kamerlid Wybren van
Haga. Hij kocht het in privé in
december 2016.

veranderingen doorvoerde. Verhoging
van de huren voor
nieuwe bewoners tot
net onder het maximum voor sociale
woonruimte kon op
begrip rekenen. Bewoners die daarvoor
“buurtje dan als hofje”
in aanmerking kwamen, konden
Vanaf de bouw door het Fonds Abra- dan nog huurtoeslag ontvangen.
ham de Haas in ± 1870, was het
De aldus verhoogde huuropbrengst
hofje bij datzelfde fonds in beheer
zou voor (achterstallig) onderhoud
gebleven tot de verkoop aan Van
gebruikt kunnen worden. De voor
Haga. Willemijn Wilms Floet*) noemt sommige huisjes (heel) lage huren
de groep huisjes aan het Essenpleintje, genummerd 24 A t/m X in haar
proefschrift “Het hofje, Bouwsteen
van de Hollandse stad 1400 – 2000”
(uitgeverij Van Tilt 2016) niet het Essenhofje maar “filantropische arbeidershuisvesting”, “eerder te typeren
als buurtje dan als hofje”. Ook volgens Ko van Leeuwen, voormalig beheerder van het hofje, in “Als in een
geheime tuin; 140 jaar Essenhofje”
(uitgeverij Spaar & Hout 2007) is
het officieel geen hofje, maar is het
dat “sociaal” wel steeds geweest.
Mogelijk door de later aangebrachte
aansluitende verbindingen van de
werden zoals gebruikelijk gecomeerder losstaande huisjes met keupenseerd in een lagere koopsom.
kens, wc’s en een gangetje, is het
Een financiële doorstart was gereaook in de volksmond zo gaan heten.
liseerd.
Bij de 24 huisjes horen 12 schuurtjes
die elk door 2 bewoners worden geSjopperdepop
deeld.
De gemeenteHaarlem beschouwt
Sjopperdepop beheert de huisjes op
het op grond van de historie niet als dezelfde basis als de vele (studenhofje. Voor de bewoners is dat nooit
ten-)woningen die zij bezit en al beeen punt geweest. Zij woonden er
heerde. 150 Jaar “filantropische armet veel plezier in een huisje zoals
beidershuisvesting” ten behoeve van
dat door de stichter bij codicil (erfde hierboven genoemde doelgroepen
rechtelijk document) bedoeld was
werd vervangen door een business“ter ondersteuning van behoeftige
model. Het budget voor tuinonderstadgenoten” en “…. goed willende
houd, visitekaartje van elk hofje(!),
mensen die buiten hun schuld in
werd met 60% verlaagd. Aan de
financiële moeilijkheden zijn gekobewoners toegezegde verbeteringen
men, in hun nood bijstaan”.
(bijv. isolatieglas voor alle huisjes)
Het sinds 1870 door het Fonds Abra- werden zonder berichtgeving niet
ham de Haas gevoerde beheer werd uitgevoerd.
per 1 januari 2017 overgenomen
door Sjopperdepop B.V., het bedrijf
In plaats van een “gewone” huurvan Van Haga, dat in hoog tempo
overeenkomst werd aan nieuwe

bewoners van een
huisje, ook bij verhuizing binnen het
hofje, zonder vermelding of toelichting
een “tijdelijke” huurovereenkomst voorgelegd. De gebruikelijke verwachting
van aspirant-bewoners dat een hofje
hun laatste zelfstandige woning zou
zijn, eindigde met een onverwacht
voldongen feit. De zeer welkome
schuurtjes werden geruisloos uit de
overeenkomsten verwijderd.
De gerealiseerde financiële doorstart, die de aan het Fonds Abraham
de Haas toegezegde voortzetting
van het door haar 140 jaar lang
gevoerde beheer mogelijk had kunnen maken, moest een ander doel
dienen. Aan het slot van de zitting
bij het Gerechtshof Amsterdam in
de procedure met een recente bewoner, verklaarde Van Haga dat de
huisjes aan het Essenpleintje “doorstroomwoningen” zijn geworden ten
behoeve van mensen die dringend
en tijdelijk over andere woonruimte
wilden beschikken. Het buurtje dat
140 jaar functioneerde als een hofje
voor sociale huisvesting heeft opgehouden te bestaan. Haarlem heeft
24 sociale huurwoningen verloren
op een moment dat daar zo dringend
behoefte aan is.
De tentoonstelling “VITAAL
WONEN” in het ABC Architectuurcentrum (zie elders in deze
editie!) besteedt ook aandacht
aan het leven in de Haarlemse
hofjes!
*) Willemijn Wilms Floet schrijft ook over
de vroeger soms voorkomende mogelijkheid van tijdelijke huisvesting in een hofje. Die tijdelijkheid betrof dan de periode
tot er voor de bewo(o)n(st)er weer een
andere levensfase aanbrak die het mogelijk maakte elders te gaan wonen, en niet
een vooraf overeengekomen datum.
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vitaal
Bijzonderewonen
expositie . . .

inelsgesprek
met . . .
hofsté

over huisvesting
voor senioren
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Willem Brand
tekst & foto’s

Al 22 jaar woont Els Hofsté in
het Groot Heiligland en ze is er
helemaal op haar plek. Als tiener
zwierf zij samen met haar vriendinnen graag door de binnenstad. ‘Die heeft altijd een aantrekkingskracht op me gehad,
maar ik zoek ook graag de stilte
op, hoor.’

netje naar de Lange Margarethastraat. Els: ‘We woonden achter
de kledingwinkel van Pauw. Boven
de serre was een glas-in-lood koepel. Na mijn scheiding ben ik met
met zoon en dochter naar Parkwijk
verhuisd. Dat was even wennen. Om
vijf uur was het op straat uitgestorven. René raakte bevriend met de
broertjes Melvin en Patrick. Melvin
die bij Flinty’s werkt, zie ik nog wel
eens bij de buurtmaaltijd. Ik ga altijd
daar altijd met Stella die hier achter
woont naartoe.’

Overspaarne

Els: ‘Ik voel me er prettig tussen.’
Trots vertelt ze over de ‘kasteelstoel’
die ze bij Rataplan voor een tientje
kocht. ‘Bij de kassa hoor je dan:
goh, wat een mooie stoel. Hij had al
maanden voor twee tientjes te koop
gestaan.’

De Kampheilige
De Kampheilige bracht Els ruim tien
jaar rond in De Kamp. ‘Met mijn zus
Ciska heb ik die krantjes staan vouwen. Het was toen nog alleen een
A4-tje. Nu is het een glossy.’ Els is
blij met de verjonging in de wijk. ‘Ik
vind de wijk socialer geworden, tenminste voor mezelf’, voegt ze eraan
toe. En daar ‘werkt’ Mila natuurlijk
aan mee. Met haar op pad is een
praatje zo gemaakt.

Een bijzondere Wijk-te-Kijk tentoonstelling werd half oktober
door Cees van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland, geopend in het jubilerende
ABC Architectuurcentrum: Vitaal
Wonen, over (sociale) ouderenhuisvesting toen, nu en in de
toekomst.
In 2034 is 1 op de 3 Nederlanders
ouder dan 85 jaar! Het zorgvastgoed
moet danig omhoog maar ook tussenvormen, wonen tussen thuis en
verpleeghuis. Van Boven noemt dat
‘geclusterde woonvormen van samen
zelfstandig’. ‘Het gaat niet zozeer
om leeftijd, maar om leefstijl’, benadrukte hij. Als voorbeeld noemde
hij een vegetarische woongroep in
Oosterbeek.

‘We mogen niet klagen’
Sonja van Hamel en Robert Muda
maakten een boek getiteld ‘We mogen niet klagen’. De opzet is even
aardig als verrassend: ruim tweehonderd van die in de jaren zestig, zeventig en tachtig gemaakte ansichtkaarten van bejaardentehuizen kregen
een plek in het boek. In het ABC zijn
al die kaarten te zien als behang!
Het boek is te koop voor € 17,90.

Films over groepswonen
In drie films (4 min.) wordt het wonen in
een gemeenschap belicht: de hofjes met
een (humoristische) blik op vroeger, het
heden met een kijkje in woongemeenschap ‘Houdt Vaart’ en de toekomst
met een bezoek aan woongemeenschap
‘Aquaradius’.
Het vierde filmpje gaat over het opstarten van een Haarlems Knarrenhof. De
filmpjes zijn non-stop te zien tijdens de
expositie.
e expositie is ingericht in vier zalen.
Via de klassieke Haarlemse hofjes en
de bejaardenhuizen uit de jaren ’60
reizen we naar heden en toekomst.
Senioren blijken creatief in het bedenken van nieuwe woonvormen:
woongroepen voor gelijkgestemden
als ‘Houdt Vaart’ en ‘Lieflijk Indië’.
De studie Stadsveteranen laat zien
dat je ook thuis gelukkig oud kan
worden als er maar faciliteiten in de
buurt zijn en slimme technologie in
huis. Toch lijkt de sociale component
de meest voorname factor. Mensen
ontmoeten houdt je het meest vitaal.

Expo loopt tot
15 maart 2020
Di. t/m za. 12-17
Zo.

13-17

Een inkijkje in de sociale architectuur van het hofjesleven, dat is het jubileumboekje ‘Wij zijn Codde en Van Beresteyn’. Voornaamste conclusies zijn
dat de woonvorm uitnodigt tot onderling contact en dat bewoners optimaal
profiteren van elkaars liefhebberijen en vaardigheden. Het boekje, gemaakt
door Willem Brand, is te koop voor € 7,95.

50 JAAR
Een inkijkje in het hofjesleven, hoe maak je dat?
Alle bewoners portretteren is een mogelijkheid, maar ben je er
dan wel? Immers, het hof als woonvorm nodigt uit tot onderlinge
contacten, optimaal profiteren van elkaars liefhebberijen en
vaardigheden. In een hof is één plus één werkelijk drie.
Daarom schetst dit boekje het web van verbindingen tussen de
bewoners. Wat doen de dames samen? Lees en verwonder u.
Er wordt toneel gespeeld met anderstaligen, het hof blijkt een
kleermaker te herbergen en een muzikaal begeleider.
Iemand heeft een hofkoor, een ander zet gewoon elke zondag

Bij de expo zijn filmpjes te zien over
woongemeenschappen. Om gratis
mee te nemen en thuis na te lezen:
de Vitaal Wonenkrant. De Haarlemse
Hofjeskrant had bij zowel de films en
de krant de redactie.

ABC Architectuurcentrum viert
30-jarig jubileum

Hofjesgemeenschap sociaal onder de loep

koffie voor een groepje. En passant wordt er natuurlijk
ook flink ingezoomd op de bewoners zelf.
Willem Brand

Een inkijkje in het hofjesleven
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tekst

Wij zijn Codde en Van Beresteyn

In het weekeinde werkte Els in de
horeca bij The Why Not en Driezels.
Rond haar veertigste deed ze een
Met haar zussen liep ze vaak vanuit
opleiding tot verzorgende, waarna
de Damaststraat bij de Koepel naar
ze vijftien met veel plezier in veroma Kaart, die in de Kleine Houtstraat boven de slager woonde. ‘Mijn pleeghuis Overspaarne, toen nog op
de Boerhaavelaan, werkte. De goede
vader werkte bij de spoorwegen net
als opa Vierwind. In de Damaststraat oude tijd. Els: ‘Er was daar een link
en Spaarnoogstraat had de spoorwe- wijffie. Dan zei ze ‘s morgens: Het
heeft vannacht zo geregend. Dan
gen huizen voor hun werknemers.’
zei ik: Dan moeten we loodgieter
maar bellen. Je moet mensen niet
De Koepel
met de neus op de feiten drukken.
‘De tuin van mijn ouders keek tegen Als ze vragen naar hun overleden
man en je weet dat hij postbezorger
de werkplaats van de gevangenis
was, dan zeg je: hij is even de post
aan. Ik herinner me nog een zomer
rondbrengen. Of, als hij ook van
toen mijn zussen en vriendinnen en
vissen hield, hij is even vissen. Somik in bikini in de tuin zaten, en we
vanachter de ramen gejoel hoorden. mige collega’s zeiden dan: uw man
is overleden. Die waren vergeten dat
Dat heeft niet lang geduurd. Er is
het niet de bedoeling was om meneen keer een gevangene ontsnapt,
sen te verbeteren.’
die lag bij een buurvrouw onder het
bed. Joh, daar lag niemand wakker
van. In de straat speelden we tussen
Maskers
de lantarenpalen honkbal. Op het industrieterrein onder het viaduct had- Het lijkt bij Els wel het Museum
den we zat speelruimte. We speelden van Volkenkunde met overal waar je
kijkt maskers en beelden uit Azië en
er verstoppertje in de rioolbuizen.’
Afrika. Veel kreeg ze van haar zus
wiens man in Hong Kong werkte.
Buurtmaaltijd
Laatst kreeg ze een masker uit Ghana van een buurvrouw die omhoog
Els trouwde vanuit huis en woonde
kijkend al die maskers aan de muur
eerst in bij haar schoonmoeder in
ontwaarde.
Noord. Later verhuisde het gezin-

Willem Brand

Wij zijn Codde en
Van Beresteyn
Een inkijkje in het hofjesleven

50 JAAR

De omslag van het boekje, geschreven en gefotografeerd door Willem Brand.
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dede verkoop
egelantier . . .
definitief
van start

Robert Jaspers Focks
tekst

De kopende partij zal
van minimaal 55% van
het gebouw een hotel
moeten maken. Daarnaast is in de verkoopvoorwaarden opgenomen dat er culturele
en/of maatschappelijke
voorzieningen in moeten komen plus minimaal tien kleine, sociale
stadswoningen (van ca.
70 m2). De gemeente
vindt zelf dat zij met de
nieuwe voorwaarden
een goede balans gevonden heeft tussen de
maatschappelijke wensen voor het pand en de
gewenste opbrengsten.

De verkoopdocumentatie is inmiddels gepubliceerd op
TenderNed, het online platform voor verkopen en aanbestedingen van de overheid. Het gaat om een aanbestedingsdocument (“selectieleidraad”) en 27 bijlagen.
Sommige van die bijlagen zijn nogal technisch (Klicmelding, NEN-meetrapport) of juridisch. Andere zijn
voor meer mensen interessant, zoals de bijlage over de
bouwhistorie van het ziekenhuis of de resultaten van
het bodemonderzoek: de Egelantiertuin is behoorlijk
vervuild met lood en zink.
De gemeente geeft zelf verdere informatie over dit project in haar vastgoedbrief: www.haarlem.nl/egelantierontwikkeling De Kampheilige houdt zich (voor zover
dat kan) op verschillende manieren op de hoogte en
zal periodiek aandacht aan besteden aan de vorderingen.
Dus er moet meer dan 4,2 miljoen geboden worden en
daarbovenop flink worden geïnvesteerd. Het is geen
eenvoudige opdracht!
- Binnen een hotelvoorziening moeten vastgestelde
hoeveelheden sociale woningen en cultureel-maatschappelijke voorzieningen aangeboden worden.
- Het pand is een rijksmonument; onderdelen worden
beschermd op basis van de Erfgoedwet.
- Onder het pand bevinden zich resten van een middeleeuwse klooster. Zowel vanwege eventuele muurresten
van het klooster, als van de latere ziekenhuisbebouwing en begravingen (!) die door beide instellingen op
het terrein zijn gedaan, is bij grondwerkzaamheden
binnen de gebouwen en in de binnentuinen archeologisch onderzoek en begeleiding noodzakelijk. Als dat
nodig is, werkt dat vertragend.
- Er moet rekening worden gehouden met flora en fauna (afhankelijk van de uit te voeren ingrepen). Het gaat
om vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen, om de
egel en de gewone pad en om de gele helmbloem en
een exemplaar van de tongvaren.
- De bestaande stedenbouwkundige structuur en ruimtelijke kwaliteit van de buurt zijn een uitgangspunt.
Bij de beoordeling van hiervan wordt onder andere
gekeken naar: 1. de aansluiting op de openbare ruimte
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"Te koop voor minimaal
€ 4,2 miljoen!"

Bij de beoordeling kunnen gegadigden punten verdienen: maximaal 60 punten voor de 4 visies en maximaal
40 punten voor de referenties. De hoogste scores winnen een toegangskaartje naar de volgende ronde.
Wie beoordelen de inzendingen? De beoordelingscommissie bestaat uit diverse adviseurs op het gebied van
monumenten, stedenbouw, duurzaamheid, hotelbeleid,
cultuurbeleid. En verder een voorzitter, een procesmanager en de coördinator verkoop vastgoed. Dit zullen
door een deel ingehuurde en niet-Haarlemse mensen
zijn. Wat opvalt is dat er geen bewoner of lid van de
wijkraad betrokken is bij de beoordeling.

en de overgang openbaar-privé; 2. de opbouw van de
bebouwing (gesloten bouwblok of losse volumes), bouwhoogte, breedte van het gebouw, bouwdiepte; 3. uit een
ruimtelijke analyse moet blijken wat de bestaande beeldkarakteristieken van het pand zijn en hoe het in te dienen plan deze respecteert en waar mogelijk versterkt.

Uit de aanbestedingsdocumenten
blijkt dat er in de selectiefase niet
wordt gekeken naar de financiële
omvang of de financiële gezondheid
van een gegadigde. Blijkbaar is dat
minder belangrijk of te moeilijk te
beoordelen. Het betekent dat ook
kleine bedrijven en ook minder gezonde bedrijven (die makkelijker
failliet kunnen gaan) zich kunnen
aanmelden.
Wat verder nog bijzonder is in deze
procedure zijn de gesprekken in
de 2e fase. De gemeente en de gegadigden mogen elkaar bevragen,
maar mogen officieel niet onderhandelen.
Het is daarom nog interessant
hoe die gesprekken gaan
verlopen.

De planning is nu dat medio oktober 2020 bekend wordt wat het winnende plan is voor de
Egelantier. Medio oktober volgend jaar, dat is
nog ver weg. Wat gebeurt er in de tussentijd?
Eerst even wat over de organisatie van de verkoopprocedure. Het gaat om een aanbestedingstraject. De overheid moet wat zij koopt en verkoopt (boven door de EU
bepaalde bedragen) transparant aanbesteden en niet onderhands regelen. De gemeente doet het inderdaad met
een zogenoemde niet-openbare procedure. Zo’n traject
duurt vaak circa 4 a 5 maanden. De gemeente neemt er
11 maanden voor. De aanbesteding bestaat uit 2 delen:
eerst de selectiefase, dan de verkoopfase. Pas in de verkoopfase worden ontwerpen en plannen ingediend. Het
‘niet-openbare’ betekent in dit geval dat in de 1e fase
iedere geïnteresseerde partij zich kan aanmelden, maar
in de 2e fase alleen geselecteerde marktpartijen mogen
deelnemen.
Geïnteresseerde partijen (gegadigden) moeten in de 1e
fase aantonen dat zij aan allerlei eisen voldoen. Zo moeten zij bijv. geen crimineel verleden hebben. Gegadigden
moeten aantonen dat zij over referenties beschikken,
zoals aantoonbare ervaring met transformatie van bestaand vastgoed en ervaring met de duurzame transformatie van (monumentaal) vastgoed. Alleen gegadigden
die aan deze eisen voldoen mogen meedingen. Die gegadigden moeten 4 visie-documenten inleveren, die beoordeeld gaan worden. De visies moeten gaan over de volgende onderwerpen. Ter illustratie van wat gegadigden
moeten indienen is telkens 1 van de (meerdere) vragen
aangehaald:
1. Over het bouwprogramma: “Wat voor uniek en onderscheidend type hotelconcept draagt naar uw idee bij aan
de variatie van het hotelaanbod in de gemeente Haarlem?”
2. Over duurzaamheid: “Wat is uw visie op de pijlers
energie(opwekking) en energiebesparing op basis van
het Energie Maatwerkadvies Egelantier (bijlage 15)?”
3. Over de ruimtelijke en maatschappelijke inpassing in
de omgeving: “Welke maatregelen zou u specifiek voor
de Egelantier treffen om gemotoriseerd verkeer terug te
dringen in de binnenstad?”
4. Over de programmatische samenhang: “Welke toegevoegde waarde ziet u in het toevoegen van publieke en
cultureel- maatschappelijke voorzieningen in een hotel
op deze plek?”

In de selectiefase gaat het alleen nog maar over de visies en de referenties. Het kan zijn dat 10 gegadigden
zich aanmelden en documenten indienen, die beoordeeld
worden. Daarvan zullen dan de 5 besten geselecteerd
worden om door te gaan naar de verkoopfase. Uiteindelijk zal er 1 winnaar zijn. Voordeel van deze werkwijze
is dat niet alle 10 gegadigden ontwerpen en plannen
hoeven te maken en dat die ook niet alle 10 beoordeeld
hoeven te worden. Toch is het lastig de 5 besten te selecteren, want voor het schrijven van een visie huren gegadigden vaak tekstschrijvers in en kom je eigenlijk nog
weinig te weten over die partij. Maar goed: er worden
wel enkele specifieke vragen gesteld
en de visie moet later weer in het
plan terugkomen. Naast de visies
gaat de gemeente dus ook de referenties te beoordelen, maar die zijn
wat minder punten waard.

vervolg van pag. 6

wil. Maar daar is wat hem
betreft geen sprake van.
nu het plafond geheel open Hoewel de kosten wat teomdat er nieuwe leidingen genvallen wonen ze er met
veel plezier.
gelegd worden. Ze willen
de verbouwing faseren in
tijd en kosten. Ze wonen
En dan is er nog de
nu in een klein gedeelte
gevelsteen uit 1932.
van het pand, en hebben
een tijdelijke keuken. Ze
Het voorste deel van het
gaan 2 jaar verbouwen
huis is toen herbouwd,
en uiteindelijk wordt almaar de rest van het huis
les gestript … voor zover
is uit de 17e eeuw. Uit
dat in een Rijksmonument
dezelfde tijd als het rijtje
mogelijk is. Ze vinden het
huizen aan de andere kant
verbouwen leuk en doen
van de Egelantiertuin, in
dat met respect voor het
Groot Heiligland. Het pand
pand en willen er wat
moois van maken. Paul kan was onderdeel van het EG
(het Elizabeth Gasthuis, nu
uitgebreid vertellen over
bekend als de Egelantier).
verbouwen in dit monument en welke beperkingen De gang in hun huis was de
leveranciersingang. Aan de
dat heeft. Maar hij vindt
17e-eeuwse achterkant van
de beperkingen lang niet
het huis is eigenlijk niet
altijd verkeerd. Het wordt
pas vervelend als je dingen veel veranderd, die is nog
deels origineel. Daar zit
echt anders wilt en door
ook een torentje op, maar
wilt drukken die de ‘modat zie niet vanaf de straat.
numentencommissie’ niet

het EG geboren zijn en anderen die in de Egelantier
bijvoorbeeld schilderles
hebben gehad, maar voor
hem persoonlijk is die historie er niet.
Wel de actualiteit van de
ontwikkeling van het pand,
en dat het waarschijnlijk
een hotel gaat worden. Hij
is uiteraard erg betrokken
op de toekomstplannen
voor de Egelantier en vindt
het jammer dat het nu al
De Egelantiertuin grenst
jaren leeg staat.
aan hun achtertuin en is de De Egelantier kan veel
grens tussen Heiliglanden positiefs brengen voor de
en de Kamp. Er staan nog
wijk. Paul vindt het wel
oude fruitbomen, er was
bijzonder dat er zo’n sterke
vroeger een bleekveld. In
wens is om er cultuur in
1973 is het (Sint) Elizabeth onder te brengen, omdat er
Gasthuis verhuisd naar
in de directe omgeving al
Schalkwijk en heeft het
zoveel cultuur is, zoals mupand een culturele bestem- sea, ateliers, Hart! en Klein
ming gekregen. Paul kent
HeiligPand.
het EG niet en ook niet
het cultureel centrum de
Ik had een leuk en
Egelantier. Hij heeft wel
informatief gesprek!
mensen gesproken die in
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INmakelaars
bedrijf . . .

len. Er kwamen veel mensen even
hun hoofd om de deur steken of tips
geven. Ruud, antiquair uit het Klein
Heiligland, kwam over de geschiedenis van ons huis vertellen.”

Verkeer

Angélique van Poppelen

Ook wat betreft een eventueel minpuntje van de buurt zijn ze het eens:
het verkeer. In de Heiliglanden meer
straten autovrij: het mag zo worden
ingevoerd. Ze vinden dat er vaak te
hard wordt gescheurd door al die

tekst en foto’s

In onze wijk zijn twee makelaars
gevestigd, die beiden trouw in
dit blad adverteren. Leuk om
eens te horen hoe zij naar onze
wijk kijken. Ik sprak met Erik Ran
(Hamer & Ran Garantiemakelaars, Gasthuisvest) en Maarten
Bos (MooijekindVleut, Gedempte
Oude Gracht).

taurant in Amsterdam. Ik heb toen
besloten de naam van ons kantoor
maar zo te laten.”

Buren

Unieke wijk

“Hé buurman!”, zo begroetten Erik
en Maarten elkaar. Maarten presenteert zich niet alleen als “Binnenstad-Maarten”, hij woont er ook.
Op het Groot Heiligland, tussen het
Frans Hals Museum en de Gasthuis-

Makelaar ben je 24/7, stellen ze
beiden; dag en nacht, doordeweeks
en in het weekend. Dan maakt het
niet zoveel uit waar je woont, meent
Erik. Ze zijn erg enthousiast over
onze wijk, en noemen ‘m ‘uniek’. “Ie-

vest. Maarten is mede-eigenaar van
MooijekindVleut, een kantoor dat in
vier regio’s een vestiging heeft. En
bij hem net om de hoek heeft jarenlang Hamer & Ran Garantiemakelaars gezeten. Zo’n vijf jaar geleden
verschoof Erik z’n kantoor op de
vest een paar pandjes verderop, wat
meer richting Albert Heijn.
Erik had graag gezegd dat ook hij
hier woont, maar helaas. “Die strijd
heb ik verloren” bekent hij. Hij is
wel geboren en getogen in Haarlem, maar toen hij z’n vrouw leerde
kennen, wilde zij graag Lisse als
woonstek houden. Het werd dus
voor hem (en zijn vrouw, die ook bij
H&R werkt) de combi ‘wonen-Lisse
en werken-Haarlem’. Erik vertelt:
“Ik ben hier zo’n 20 jaar geleden gestart, samen met Paul Hamer.
Paul heeft rond 2008 een hele andere keuze gemaakt: een Indisch res-
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Maarten (l.) en Eric (r.)

dere straat heeft wel één of een paar
winkeltjes. Het is een mooie mengelmoes van allerlei typen mensen. En
waar vind je mooie stadstuinen als
de Brakeboer en Egelantier? Er is de
afgelopen decennia veel opgeknapt
en de wijk is gewild. Ook is er een

foto: Maarten

groot historisch besef. Bij een overdracht moet je formeel vorige akten
overdragen en in deze wijk heeft
men die ook vaak bewaard.”
Ze vertellen verder. “Er is o.a. veel
interesse van Amsterdammers. Althans ‘mensen die een periode in
Amsterdam hebben gewoond’ en die
bij gezinsuitbreiding voor een andere stad kiezen. We zien met name
belangstelling voor de prijsklasse

400-750.000 euro, in dat segment
vindt ook de meeste mutatie plaats.
Mensen die in duurdere huizen wonen, verhuizen over het algemeen
ook minder snel” aldus de heren
eensgezind

Saamhorigheid
Het valt hen op dat de bewoners
van onze wijk vaak meer dan elders
tevreden zijn over hun woonomgeving, ze zien gepaste trots. Er wordt
veel samen ondernomen, wat hieraan bijdraagt. Denk aan het 2x per
jaar opzoomeren, de maaltijden bij
Flintys en de nieuwjaarsborrel van
de wijkraad. Maarten herinnert zich
2012, hij kwam met z’n vriendin
Danielle op het Groot Heiligland wonen. “Het huis was één grote bouwval, de hele achterkant lag open.
Toen kwam zo’n beetje het hele
Heiligland zich aan ons voor stel-

kleine straatjes. Ook gaat het op de
vesten regelmatig maar net goed
met alle tegen-het-verkeer-in-fietsers. De vrees is er dat het nog eens
gruwelijk mis gaat, bijv. als er een
auto uit een van de straatjes komt
die zo’n fietser van rechts over het
hoofd ziet.

Privacy?
Ik probeer de mannen wat leuke
anekdotes uit hun werk te ontfutselen, maar erg goed lukt dit niet.

Privacy? Ze vertellen dat ze af en
toe zeker ‘bijzondere’ ervaringen
opdoen, bijv. bij het taxeren van een
pand. Erik geeft dan toch maar een
voorbeeld: “Wat denk je van een
taxatie van de sexbioscoop. En zul je
net zien: kom ik weer naar buiten en
loopt precies op dat moment collega
Vleut (MooijekindVleut) voorbij.”
Voor meer info:
www.hamerenran.nl
www.mooijekindvleut.nl

Hade
in . . . . . .
de heiliglanden
het d
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Hadewijch Wouters
Recent werd ik door een organisatie gevraagd een studiedag te verzorgen. Alle
directeuren van een onderwijsstichting
denken een dag samen na over visie,
maar daarbij mag het decembergevoel
niet uit het oog verloren worden.
Het decembergevoel. Ik kreeg er meteen beelden bij. Glühwein, dennengeur,
cadeautjes, cava, hoofdpijn door de combinatie van de parfums van mijn familieleden. Ook: glitterpanties. Kalkoen. Aardappelkroketten.
Ik vermoed dat de opdrachtgever andere
beelden aan zich voorbij ziet trekken bij
‘het decembergevoel’ dan ik. En dat komt
omdat ik een Vlaamse ben. En hij een rasechte ‘ollander van boven de rivieren.
Ik ben hier nu al lang genoeg om een
aantal verschillen opgemerkt te hebben,
en ik deel die dan ook graag. Culturele
verrijking.
Wat vast bij het Nederlandse decembergevoel hoort, en voor Vlamingen wat minder belangrijk is, is Sinterklaas. Ik verbaas
me hier er werkelijk over dat mensen aankondigen zich op te blazen op een kinderfeest om de kleur van roetveegpiet. Maar
er zijn meer verschillen. Toen ik aan de
Radboud Universiteit ging werken, werd
ik ingewijd in de kunst van de Sinterklaas
gedichten en surprises. Als je dat niet
kent en nog nooit gedaan hebt, kan het
aanleiding zijn voor wekenlange slapeloze
nachten en op het moment zelf klotsende
oksels. Tot mijn grote verbazing ontdekte
ik ook dat er websites bestaan met prefab
gedichten én websites waarmee je rijmwoorden voor het Sinterklaas gedicht kan
maken. Sinterklaas komt hier ook echt bij
de kinderen langs. Er wordt aangebeld

of een verklede oom komt op bezoek. In
Vlaanderen is de Sint meer sneaky. Of
gemakzuchtig. Hij stuurt zijn Pieten (de
roetveegversie natuurlijk) ‘s nachts door
de schoorsteen, waar de kindjes hoopvol
hun schoentjes hebben gezet, gevuld
met een biertje voor Piet, een wortel voor
het Paard en een brief voor de Sint. Ook
het lekkers dat de Sint brengt verschilt.
In Vlaanderen is de speculaas anders
gekruid dan in Nederland. Speculaas
komt als een grote pop. En chocolade als
figuren, in mijn familie van uitstekende
kwaliteit (supermarkt?! Ik dacht het niet).
En er is marsepein, vaak in de vorm van
fruit. Geen pepernoot en chocoladeletters
te bekennen.
In december is er ook Kerst natuurlijk.
Toen ik voor het eerst een kerstpakket
kreeg, was dat een leuke verrassing. Al
vrij snel werd dat wegbezuinigd aan de
universiteit. In de organisatie waar ik later
werkte kreeg ik eens een stol en ook een
keer een knalroze cake. Vlamingen kijken
daar vreemd van op. Daar is een receptie
meer gebruikelijk en wordt er ook stevig
gedronken. Geen karnemelk voor ons.
Nieuwjaar tenslotte brengt hier oliebollen, die er in Vlaanderen enkel zijn als de
kermis staat. Die koop je dan ook niet per
stuk, maar in een puntzak en met vijftien
tegelijkertijd.
Een mooie traditie in Vlaanderen die ik
in Nederland helaas nog niet heb mogen
terugzien, is de nieuwjaarsbrief. Op 1
januari zoeken families elkaar op en lezen kindertjes een nieuwjaarsbrief voor
hun peter en meter. Dat zorgt voor enige
logistieke stress, want traditioneel is de
peetvader van het eerste kind de vader

van de vader, en de meter is dan de
moeder van de moeder. Bij kind 2 zijn de
vader van de moeder en de moeder van
de vader aan de beurt. Vanaf kind 3 kan
je freewheelen en werd er meestal gekozen voor broers en zussen van de ouders
van het kind. En in deze moderne tijden
durven mensen wel eens vrienden aan te
duiden. Wat dus betekent (uitgaand van
drie kinderen) dat je op 1 januari in het
ergste geval op 6 plekken moet zijn.
Een nieuwjaarsbrief is een op school gemaakte brief, netjes geschreven op een
speciaal daarvoor gemaakte dubbele
kaart, met vooraan een wintermotiefje en
aan de binnenkant lijntjes. In rijmvorm
worden de wensen voor de peter en meter voor het nieuwe jaar geschreven én
voorgelezen. Bij kleuters zorgt dat voor
de nodige training omdat ze hun brief uit
het hoofd opzeggen. Oefenen geblazen.
De brief eindigt standaard met de naam
van het kind (voorafgegaan door ‘je kleine kapoen’), de datum en de plek.
Ik besluit in nieuwjaarsbriefstijl:
Een stevige portie geluk, dat helpt
voor alle mensen.
En dat is nu precies wat ik jullie vandaag wil wensen!
Plus elkaar graag zien, veel lachen
en geen gemor.
Jullie zullen het zien, met 2020 komt
het dan wel snor!
Dikke zoen van jullie kapoen
Hade
Haarlem, 1 januari 2020
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rondje
Willemop kunstlijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
atelier
bezoek

......................
Atelier
Penny Johnson

Willem Brand

tekst en foto’s

Tijdens het weekeinde van de
Kunstlijn valt er voor de wijkbewoner veel te genieten. Voor wie
het dit jaar heeft overgeslagen,
‘moet’ het doen met de impressie van Willem Brand.

......................
Atelier Groot Heiligland
Kunst begint met spelen. Een kind
verzint zijn eigen spel en regels.
Of duikt in zijn onderbewuste en
maakt een tekening. Een kind
schept zijn eigen wereld, met
anderen en zichzelf. In dat creatieve proces ontstaan verhalen,
beelden, spelletjes én gedragspatronen.
In de gang tussen de schilderijen
van Rutger van der Tas spelen
Riva, Maud en Quirijn. Verderop
in de gang ‘spelen’ Lies Rollman
(keramiek) en Rosanne van der
Meer (illustratie). Te gast tijdens
de Kunstlijn was Sietske Udink
(tekeningen).

Licht en schaduw laat
Penny hun spel spelen. Bij
haar draait het allemaal om
beweging en transparantie.
Staan die eigenschappen
soms symbool voor de maker? En wat zeggen haar
nieuwe ruimtelijke werken
in gegutste MDF?

......................

......................

AteliervdB

Roze Kunstlijn in
de Egelantier

Jeanet van den Berg –grafisch
ontwerp - heeft haar AteliervdB
op Groot Heiligland 8. Zij zocht
en vond een beeldend kunstenaar
voor de Kunstlijn, Babette Bervoets. Jeanet tekent graag, Babette ook. Op dit moment bleken
ze samen veel ‘portretten’ te hebben gemaat: Babette mensen- en
Jeanet dierenportretten. Dat vulde
elkaar mooi aan. Op de muur achter Babette en Jeanet hangen zo’n
twintig koppen. ‘Er zitten ongure
types tussen,’ vond een vriend van
Babette. Nou, die heb je nu eenmaal ook in de wereld.
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In 1992 deed Penny voor
het eerst mee aan de
Kunstlijn. Pas in 2019
volgde haar tweede deelname. Aan de Gasthuisvest
heeft zij een ruim en licht
atelier. Opvallende werken:
haar op geschept papier
gemaakte modellen met
strandstoel.

‘Onbeperkt begrensd’ was het thema
van de 34e Kunstlijn. ‘Wees kritisch
naar jezelf, waar sta ik en wat wil
ik laten zien,’ gaf directeur Joke
Breemouer de kunstenaars mee tijdens de opening van de Roze Kunstlijn in de Egelantier.
Ranwa Alamsi uit Bahrein speelde
met het idee van gezichtsbedekking
en plakte die als sieraad op Marilyn
Monroe maar ook op een man! Bravo.
Bij de Amerikaanse Donna Corbani
ziet het leven op doek er een stuk
ronder en vrolijker uit.
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Wijkinformatie

Wijkraad Heiliglanden-de Kamp

COLOFON

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

Jaargang 23, oplage 1000 exemplaren
Verschijnt 4x per jaar

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