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de magere compagnie

Taco Dibbets, Directeur Rijksmuseum, en Ann Demeester, Directeur Frans Hals Museum
voor ‘De Magere Compagnie’.

Willem Brand

Maar Frans Hals zei dat hij zijn
atelier niet kon verlaten, de schutters moesten maar naar Haarlem
Wiebrig Krakau
komen.’ Marrigje Rikken, hoofd colfoto
lectie, vult aan: ‘Bekend is dat alle
leden hetzelfde bedrag betaalden.
Er zijn schilderijen bekend waarbij
je een ‘betere’ plek en zichtbaarheid
kon kopen. Maar meestal werd de
plek waar je stond (of zat) bepaald
door je rang.’
Demeester: ‘Er is veel correspondentie over geweest, maar uiteindelijk
In 1633 krijgt Frans Hals een bijzon- heeft Pieter Codde het werk afgedere opdracht uit Amsterdam.
maakt. Die had nog nooit een schutDe officieren van de nieuwe stadstersstuk gemaakt en was een Pietje
wijk 11, kapitein Reyniers Reael
Precies terwijl Hals los en flamboyen luitenant Cornelis Michielsz
ant schilderde. De vaandeldrager
Blaeuw, geven hem de opdracht een en de centrale figuur zijn hier heel
Dankzij een bijzon- groepsportret te maken van de leden kleurrijk en barok. Vincent van Gogh
dere bruikleen van van de compagnie. Het is in die tijd
was dol op het schilderij, hij was gehet Rijksmuseum is hoogst ongebruikelijk om dat te gun- troffen door het feit dat je met wei‘De Magere Comnen aan een schilder van buiten de
nig variatie in kleur toch veel
pagnie’, Frans Hals eigen stad. Maar drie jaar later is
teweeg kon brengen.’
enige groepsporthet werk nog niet af…
De Magere Compagnie hangt norret dat niet tot de
Directeur Ann Demeester: ‘De
maal in de zaal van de Nachtwacht,
collectie van het
schutters eisten dat hij het werk in
die momenteel wordt gerestaureerd.
Frans Hals Museum Amsterdam zou afmaken. Ze boden
Tot medio 2022 zal ‘De Magere Combehoort, te zien in
hem zelfs extra geld, 66 gulden per
pagnie’ in Haarlem te bewonderen
Haarlem.
persoon in plaats van 60.
zijn.
tekst

WINTER
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van Frans Hals
in Haarlem
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blend . . .

Koffie, lunch en high
Tea’s op/om de hoek.

Frans Hals schilderde zes schuttersstukken, groepsportretten van gezelschappen van gewapende
burgers, die als een zeventiendeeeuwse buurtwacht de orde handhaafden en zo nodig de stad tegen
aanvallen verdedigden. Het eerste
dateert uit 1616 en het laatste is van
1639. Zijn losse penseeltoets en de
ongekende levendige composities
maken deze schilderijen tot een lust
voor het oog.

6

jacqueline dubois
...had een
leuk gesprek.

8

3 leporello ‘s . . .
Harmonicaboekjes
‘Haarlem en ik.’

14

nieuw in de wijk . . .
Marieke van Beem en
Quintijn van Otterloo.
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de wijkraad . .

beste Kampheilige lezers
Selma Alphenaar

kampheilige@gmail.com

de wijkraad. We mogen hier als bewoners een plan voor
indienen, voorzien van een tekening.
Het laatste kwartaal van het jaar is aan- Op dit moment denken we aan een pluktuin, plantenbakgebroken en we kijken uit naar feestda- ken, een zitkuil, maar ook aan extra bomen.
gen in huiselijke sfeer. Dit is een periode Uiteraard willen we uw mening weten. Wilt u mij hierwaarin veel onzekerheid heerst over
over mailen? sed.alphenaar@gmail.com.
maatregelen in verband met het Corona
protocol.
Prettige feestdagen en een gezond 2021
namens de wijkraad.
Mede om deze reden is er een planning van
de jaarvergadering onder voorbehoud; 24
januari 2021. In december besluiten we met
de wijkraad of de vergadering zal worden
uitgesteld of in digitale vorm zal worden gehouden. We houden u op de hoogte via www.
wijkraadheiliglandendekamp.nl.

Oproep vergroening
Graag horen we van u als u een idee heeft
over vergroening in de wijk. Voor het plein in
de wijk De Kamp; tussen de Korte Hofstraat
en de Patiëntiestraat is een vergroening gepland door gemeente Haarlem in overleg met

De egelantier
In de wijk is me meerdere malen gevraagd naar het verloop van de procedure verkoop van De Egelantier.

patchwork , quilting
and more

De verkoop in september 2020 is
uitgesteld door gemeente Haarlem.
Na advies van het ministerie van
Economische zaken is er besloten
om de procedure zes maanden uit
te stellen. De Egelantier blijft tot de
voltooiing van de verkoop bewoond
volgens de leegstandswet.

Groot Heiligland 66, 2011 ES Haarlem
+31 (0) 23 534 00 79
desampler .NL | info@desampler .nl
Volg ons op Facebook : de Sampler

Winter in de wijk
Het vriest, het kraakt
Een dikke laag sneeuw bedekt de wijk
Huizen en auto’s zijn verdwenen
Is dit een nieuwe ijstijd?
Het dooit, het dooit
De wijk komt weer tot leven
Maar waar zijn de auto’s gebleven?
Harmen Malderik
2

foto: Tim Kulk
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IN bedrijf . .

Blend haarlem

de klant zich ook echt welkom en
prettig voelt.” Een paar jaar verder
groeide toch ook de wens om iets
te starten dat helemaal van hemzelf
is: het werd Blender, nu dus Blend
Haarlem.

Blend Haarlem
Toen Blender te koop kwam te staan,
wist hij snel dat dit het moest zijn.
Hij kende de plek en de menukaart
sprak hem aan: ‘Gezond, verantwoord en lekker. Superfoods’.
Net wat JW ook wil blijven serveren.
Hij vertelt dat hij o.a. recepten overhoudt aan de kookclub die hij met
acht vrienden heeft. Terwijl hij lacht:
“Zo had ik een vriendin die met een
ontzettend lekkere pompoensoep
kwam: die staat nu mooi bij ons op
de kaart!”

Angélique van Poppelen
tekst

Jan Willem van Rijn
foto’s

B&B’s Haarlem
Ik maak de afspraak voor
ons gesprek met ene JW;
initialen die later voor Jan
Willem blijken te staan. Jan
Willem van Rijn is sinds
voorjaar 2020 de nieuwe
eigenaar van het lunchcafé
en de snelle afkorting JW
past bij het rappe tempo van
zijn ‘bezig zijn’. Hij pendelt
niet alleen tussen zijn woonplaats Noordwijk
en Haarlem, maar ook tussen Blend Haarlem
en Barista Cafe Haarlem. Want wat blijkt: op
beide locaties zwaait hij de scepter.
Is het je opgevallen
dat Blender sinds dit
voorjaar Blend Haarlem
heet?
De ‘ontmoetingsplaats’
op het hoekje van de
Kleine Houtstraat en
de Gasthuisvest. Het is
de plek waar je bij de
kleinste zonnestraal al
een strook goed gevuld
terras ziet.
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JW
Jan Willem vertelt: “Na de middelbare school
ben ik naar de Hogere Hotelschool gegaan,
in Den Haag. Maar na de afronding ben ik
niet de horeca, maar de bloemen in gegaan.
Samen met een maat had ik een bloemenwinkel in een supermarkt. Toen onze ideeën over
de toekomst ervan wat uiteenliepen, besloot
ik om een hele andere kant op te gaan en
kwam ik in de IT terecht. Het bedrijf waar ik
werkte, groeide maar door -zelfs internationaal- en zo kon ik me
ook steeds verder ontwikkelen. Ik werkte
er 19 jaar toen het
moment kwam om
eens goed stil te staan
bij de vraag: wat wil
ik de tijd die vóór me
ligt graag doen?”
Zijn vrouw Jessica had
bedenkingen bij zijn
dromen richting horeca, vooral vanuit het
beeld dat hij dan geen
avond of weekend

meer thuis zou zijn.
Hoe combineer je
een thuis met vrouw
en drie kinderen (in
de leeftijd van 15, 4
en 2 jaar) en een horecawens… Er kwam
een voorbeeldig
compromis uit: dághoreca!

JW licht toe: “Fijn is natuurlijk de
loopafstand tussen de twee ‘dagcafés’, zodat ik m’n aandacht goed
kan verdelen. Ik wil ook hier onder-

noodgedwongen gericht op afhaal- en thuisbrengmogelijkheden. Er worden dan ook continue koffietjes, smoothies en taartjes afgehaald.
Wat wellicht minder bekend is, is dat ook de
rest van de menukaart gewoon intact is gebleven. Met als opties zelf afhalen of door Uber
Eats bij je thuis laten bezorgen (dit is dan excl.
de warme drankjes). Zie de menukaart voor
mogelijkheden als ontbijt- of lunchboxes en high
teas. “Support your local!”, hij benadrukt het
terecht nog maar even.

Straks?
Vooruitkijkend is zijn eerste vurige wens dat
de corona maatregelen snel niet meer nodig
zullen zijn en hij zijn gasten weer gewoon mag
ontvangen. JW: “En op de verdere termijn zou
ik graag wat meer met de combi ‘wijn & spijs’
gaan doen, want dat ‘blendt’ zo lekker. Bijv. op
de vrijdag- en zaterdag einde middag, begin
avond. Een wijnkenner vertelt over de wijnen
die wij dan schenken en waarbij we ook mooie
bijpassende hapjes serveren.”
Maar goed, eerst stap één en dat is de coronacrisis goed overleven. Buurtbewoners: kijk
daarom eens op de site voor het assortiment en
de mogelijkheden.
www.blendhaarlem.nl
Kleine Houtstraat 138, hoek Gasthuisvest

Barista Cafe Haarlem
Barista Cafe is een franchiseorganisatie met inmiddels 24 locaties in
Nederland. Sinds 2015 ook in Haarlem gevestigd (Grote Houtstraat
165) en met JW als ondernemer.
JW: “Het was een mooie gelegenheid om bij m’n horeca-restart het
wiel niet helemaal zelf uit te hoeven
zoeken. Ik kon meeliften op wat ik
vanuit “Barista-overall” kreeg aangereikt èn had de ruimte om daar zelf
m’n eigen stempel op te drukken.
De menukaart wordt door het hoofdkantoor bepaald, maar het is aan mij
en het team om ervoor te zorgen dat

Jan Willem van Rijn

nemen vanuit m’n drie pijlers: uitstekende kwaliteit producten, leuke
sfeervolle inrichting en een goed
functionerend team. De ‘grote onverwachte’ werd helaas corona: ongeveer gelijk met de overname moest
de horeca dicht...”
Hij benutte de eerste piek in het
voorjaar door het interieur een
nieuwe look te geven. Jessica koos
de verfkleuren voor de wanden en
zorgde voor de gezellige details.
De overheid leverde -het was niet
anders- het protocol over o.a. het
aantal tafeltjes, de looprichting etc.
De opening was 1 juni jl.

Blend bruist
Een bruisende Blend Haarlem, dit is
wat hij zo graag ziet. Nu de tweede
corona golf niet toestaat dat gasten
kunnen gaan zitten, heeft hij zich
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kijk op de wijk . .

Jacqueline Dubois

NEE/NEE-sticker en
JA/NEE-sticker
Als ik vraag wat ze van De Kampheilige vindt, hoor ik dat ze die nooit
leest, want ze krijgt hem nooit.
Waarschijnlijk vanwege de NEE/
NEE-sticker. Zo jammer!
Maar daarom gaat ze nu toch de JA/
NEE-sticker halen bij de gemeente.
Eigenlijk scheelt dat maar 2x post:
behalve De Kampheilige ook Het
Haarlems Weekblad. En dat is ook
een aardige krant, trouwens.

Mag ik met U
de wijk doornemen ?

Robert Jaspers Focks
tekst

Jacquline Dubois
foto’s
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ook best mooi geworden…. ze heeft
ervan geleerd dat in de stad wonen
betekent dat we de ruimte goed met
elkaar moeten delen, en dat gebeurt
in de wijk op een goede manier.

In De Hout komen we een
buurman tegen die met een
metaaldetector rond bomen
Op een mooie herfstdag, zoekt naar oude munten. In
eind oktober, wandel ik
de grond stoppen was vroemet Jacqueline Dubois
ger blijkbaar een beter idee
en haar hond Teun naar dan thuis bewaren of naar
De Hout. Heerlijk om
de bank brengen.
zo’n park annex bos op
Jacqueline woont sinds
loopafstand van je huis
2015 in de Lange Hofte hebben. Dankzij de
straat. Ze heeft het hele
hond wandelt zijn baas
huis eerst moeten opknapdagelijks in en om de
pen, zoals asbest eruit
buurt.
(laten) halen. Dat was een
flink traject, en ook een
mooie kans om het huis
naar haar eigen zin te verbouwen, met een open trap
en ramen in het dak zodat
het een fijne lichte plek is
geworden.
Door haar echtscheiding
woont ze er alleen. Ze
hoopt over een paar jaar
met pensioen te gaan en
vindt het erg prettig wonen
in een huis met eigen voordeur, direct aan de straat
en in een oud pand.
In de straat heeft ze fijne
buren, aardige mensen en
iedereen kent elkaar, zonder veel bij elkaar over de
vloer te komen. Ze hoort
de buren soms in de tuin,
wat logisch is als je dicht
op elkaar woont. Ook horen

de buren vast haar saxofoonoefeningen, en daarop
krijgt ze alleen positieve
reacties, gelukkig geen
klachten.

Dakopbouw
Jacqueline is geen geboren
Haarlemse, ze is opgegroeid in Amsterdam.
In 1990 is ze met haar gezin met drie kleine kinderen in Haarlem komen wonen, vlakbij de Wagenweg.
Haar eerste kennismaking
met de wijk was destijds de
peuterspeelzaal in De Egelantier, ze herinnert zich
de fijne binnentuin en het
prachtige gebouw, en de
leuke eerste contacten in
Haarlem, via de kinderen.
Nadat de kinderen het huis
uit gingen, is ze in het centrum gaan wonen.
Ze werkt bij de Rechtbank
in Haarlem. Toen ze net
in de wijk kwam wonen
was er al meteen een
rechtszaak met de achterbuurvrouw, vanwege een
dakopbouw. Daardoor had
ze ineens zelf te maken
met de rechtbank, maar de
rechtszaak is door de rechtbank in Amsterdam opgepakt, om de indruk van
belangenverstrengeling te
voorkomen. De dakopbouw
is er wel gekomen. Daar
is zij inmiddels wel aan
gewend, en de opbouw is

In de wijk ging ze graag eten bij
Aangenaam, een gezellige plek, met sympathieke uitbaters. Maar
dat bestaat nu niet
meer. Naar koffietentjes
in de wijk gaat ze eigenlijk nooit; zo vlakbij
drinkt ze koffie dan liever thuis. Maar de terrasjes en ook coffee-togo (waar iedereen mee
loopt) geeft de buurt
wel weer veel gezelligheid. In de binnenstad
is Pieck haar favoriete
eetcafé, al vanaf het
eerste moment in Haarlem, ook als lunchplek
vanuit de rechtbank
die daar weer vlakbij zit. In de wijk
heeft ze, in de categorie ‘mooiste
plek in de wijk’, drie kandidaten:
De Omvalspoort, De Dakkas en het
pleintje bij de Korte Hofstraat – tenminste als daar de bloesem bloeit.

Leporello . . .
Een leporello of harmonicaboek
is een drukwerk dat zigzag is
gevouwen. Dat kan variëren van
enkele tot tientallen vouwen en
die geheel uitgevouwen soms
een lengte van wel twee meter
kan bereiken.
Het is de echte of fictieve naam
van Leporello, de knecht van Don
Giovanni, die de lijst van minnaressen van zijn heer in een boekwerkje
bijhield. In vroege uitvoeringen van
deze opera was, om de lengte van de
lijst te benadrukken, dit boekwerkje
een zigzag gevouwen stuk papier.

Wat haar opvalt in de wijk is dat
steeds meer mensen planten in de
straat zetten. Dit vergroenen is volgens haar een goed resultaat van
het Opzoomeren. Goed voorbeeld
doet volgen. De wijk wordt er mooier
van, en het verbindt ook als iedereen
in voorjaar en zomer met de geveltuintjes bezig is. Verder valt het
haar op dat de wijk meer veryupt.
Maar mede daardoor ziet de Kleine
Houtstraat, het stuk daarvan in onze
buurt, er nu veel beter uit dan eerst.
Hoewel het jammer is dat snackbar
’t Snorretje er niet meer is.
Jacqueline wenst dat de Klein- en
Groot Heiligland autovrij worden.
Daar zou dan ruimte zijn voor een
stoep, geveltuintjes, fietsers. Dat
zou die straten recht doen! Maar dit
zal wel een utopie zijn…. De Egelantiertuin is ook zo’n prachtige plek,
die vraagt om een goede beplanting

(zoals de mooie perken die Spaarnelanden rond de parkeergarage
De Kamp heeft gemaakt) en om wat
meer zitjes, en misschien een speelplek. Dat zou onze Egelantiertuin
best verdienen.

Naast haar werk is ze actief in het
bestuur van de Toneelschuur. Dat er
een tijdlang alleen maar films draaiden was wel pijnlijk. Theater was er
al een hele tijd niet vanwege de beperking van reisbewegingen voor de
acteurs en de technici. Verder is het
maximum van dertig bezoekers natuurlijk erg laag. Bij het projecteren
van films zijn niet veel medewerkers
betrokken, dus dat kan gelukkig nog
doorgaan.

fotogroep haarlem
Ze is ook lid geworden van de Fotogroep Haarlem, omdat ze enthousiast amateurfotograaf is. Al die foto’s
alleen maar op de computer laten
staan is wat zinloos. Als toelatingstoets moest ze haar tien mooiste foto’s insturen. Dat was een moeilijke
keuze. Ze is blij dat ze heeft doorgezet en nu bij de club
zit. Ze wil er leren hoe
je met fotobewerking
meer lagen in foto’s
kunt aanbrengen,
zodat ze daarin haar
fantasie kan uitdrukken, en van een foto
meer maakt dan “een
plaatje”.
De foto van haar hond
Teun die hierbij staat
afgedrukt is door haar
gemaakt. Als ik tenslotte vraag of ze na
al die vragen toch nog
iets te zeggen heeft
zegt Jaqueline: “Ik
ben trots op de buurt
waarin ik woon, en blij dat ik hier
mijn eigen plek heb kunnen maken.”
Dat is een mooie afsluiting.
Ik had een leuk gesprek.
Haarlem bestaat dit jaar 775
jaar, voor die gelegenheid is er
een boekje gemaakt, dat je zelf
mag invullen.
Je kunt het boekje gratis ophalen bij
vestigingen van de Bibliotheek ZuidKennemerland en Kunst centrum
Haarlem (Gedempte Oude Gracht
117-121). In het boekje zit een flyer
met uitleg over wat je allemaal mag
en kunt doen. De bladzijden zijn
blanco. Je mag het helemaal naar eigen wens invullen. Je kan het boekje
weer inleveren waar je het afgehaald
hebt.Dan krijgt je een boekje over
Haarlem van Bies van Ede en Eric J.
Coolen.
Vanwege corona is het project
verlengd tot 15 april 2021.
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De vrouw die
toch 48 werd

Willem Brand
tekst

Nana Bouwens
foto’s

Toen Nana Bouwens op
haar 48ste verjaardag
wakker werd, dacht ze:
Hé, ik ben er nog. Voor
Artvark maakte creatieveling Nana een leporello met een boodschap:
geniet van het leven.

‘Opa was maar 48 jaar geworden en mijn vader en
mijn oom zijn altijd bang
geweest dat ze ook niet
ouder zouden worden. Mijn
vader riep daarom altijd:
Je moet doen wat je moet
doen, want je kan er zomaar ineens niet meer zijn,’
vertelt Nana in haar atelier
op de Turfmarkt.
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Leporello 2 . .

Leporello 1 . .

nana bouwens

Troostdoekjes &
knuffeltraantjes
De dood van haar ouders
(tussen haar 40ste en
48ste) wierp haar terug op
haarzelf. Op de begrafenis van haar moeder zat ze
zonder zakdoek. Ze besloot
dat ze die voor de begrafenis van haar vader zelf zou
maken. Het ontwerpen en
maken van een persoonlijk
‘houvast’, in de vorm van
troostdoekjes, werd voor
haar een manier om haar
verdriet te verwerken.
Een in Amsterdam wonende Palestijnse prinses
bij wie ze thuis de stoelen
stoffeerde, was zo onder
de indruk van het door
haar gemaakte ‘zichtbare
verdriet’ – ze maakte ook
troosttraantjes - dat ze
haar vroeg om mee te gaan
naar de Verenigde Naties
in New York! Daarmee
wilde de prinses een hart
onder de riem steken van
VN-afgevaardigden, die bezig zijn 17 wereldomspannende doelen te verwezenlijken.
Nana die het stofferen
vaarwel heeft gezegd, concentreert zich inmiddels op
de productie en verkoop
van door haar ontworpen rouwartikelen. ‘Ik wil mijn
troostdoekjes en
(knuffel)traantjes
o.a. in het museum
van 9/11 en ook in
de VN-winkel te
koop hebben liggen.
Maar laten we eerlijk zijn, we beginnen gewoon hier in
Haarlem.
De tranenspeldjes
zijn te koop bij Ariane en Madeleine in
de Koningstraat.’

Willem Brand
tekst & foto’s

Nana’s opa had een auto- en botenverhuur, een groentezaak en stond ook nog op de markt. Toen hij overleed
zijn haar vader en oom doorgegaan met Bouwens autoverhuur. Ondernemen heeft zij met de paplepel ingegoten gekregen.
Zakelijk en creatief gaan bij haar hand in hand. Ze heeft
even in Amsterdam gewoond, maar had heimwee naar
Haarlem. ‘Ik besefte dat ook al liggen steden dichtbij, de
beleving een wereld van verschil kan zijn. Neem bijvoorbeeld het beeld IAMsterdam en vooral de omdraaiing ervan: AM I. Of EM I als je in Haarlem woont, werkt of op
vakantie bent. Nana: ‘Zet er een vraagteken achter en je
stelt jezelf plots levensvragen. Wie ben ik? En waar?
En wie ben je zonder de ander?’
Haar dadendrang maakte dat zij veertien van de grootste toeristische plaatsnamen die eindigen op AM als
merknaam vastlegde. Ze zou willen dat de toeristen over
de dam gaan en zich realiseren hoe mooi Nederland is.

Verknocht aan huis,
haard en kunst

Recht tegenover de ingang van
het Frans Hals Museum woont
Marion Reulen, kunstliefhebber
pur sang en al elf jaar betrokken
als curator bij de organisatie
van de Kunstlijn. Zij maakte een
leporello over haar woonhuizen
en werk.

Haar huisje is het voormalig laboratorium van het Elisabeth Gasthuis. Dat kun je nog zien aan het raampje aan
de voorkant waar doorheen de medicijnen aan de verpleegkundigen werden gegeven.

Tour d’Haarlem

laar na alles wat nu op een kast staat moeten wijken.
Die kunstzinnige blik komt ook van pas als curator van
Kunstlijn-locaties. Het aanvoelen van de sfeer van een
ruimte bepaalt haar keuze voor kunstenaars. Er moest
door corona helaas flink worden geïmproviseerd dit jaar.
Marion: ‘Toen het thema ‘Gastronomie’ moest wijken,
waren we terug bij af.’

De leporello die ze maakte, geeft een beeld van haar
Geliefde
werkzame en huiselijke leven. Aan de ene kant foto’s
van de huizen waar ze woonde: aan de Houtmarkt, op de Op de Grote Markt bewoonde Marion de ‘Coninkshoek’,
een appartement op de eerste verdieping dat maar liefst
Grote Markt en als laatste in het Groot Heiligland. Aan
vijf panden beslaat. Marion: ‘Het was vol trappetjes, elk
de andere kant zien we haar werkzame leven als direcpand had zo zijn eigen sfeer. Vanuit de keuken
kon je op het bordes van het stadhuis kijken.’
Zo heeft ze vele getrouwde stelletjes gezien
en natuurlijk ook Sinterklaas. Wat het meest is
blijven hangen, is de dakloze die jarenlang op
het stenen bankje zat of lag. Marion: ‘Hij kreeg
vaak een broodje van de eigenaar van Napoli.
Uiteindelijk is het bankje weggehaald. Gek.’
Ze is benieuwd of de trompe l’oeil die haar exman Jan Polak op de muur van het terras schilderde er nog zit. ‘We waren lid van SBK (nu
Kunst Centrum Haarlem) en hebben Jan van
ons tegoed daar de opdracht voor gegeven.’
Natuurlijk ontbreekt die niet in de leporello.
Ook niet de tekst op een ansichtkaart: ‘Ik zie
de zon en heldere luchten en denk aan jou.’
teur van de Haarlemse Montessorischool, voorzitter van
de Vishal en bestuurslid van de Kunstlijn. Haar reactie
op de vraag of ze zelf kunstenaar wilde worden: ‘Ik was
met een kunstenaar getrouwd, dan houdt die ambitie
vanzelf op.’

Het zou leuk zijn als het een Tour door Nederland wordt,
waarbij je alle steden kunt afvinken van je lijstje. Ze
hoopt samen te werken met ondernemers in die steden
en er ook business te doen.
Nana’s leporello is anders. Op de voorkant een vrouw op
een bankje, blij dat ze de 48 heeft gehaald. Op de achterkant het Spaarne, de tekst Haarlem, 775 jaar en ik,
48 jaar. De bladzijden ertussen zijn leeg gelaten.
Die lege bladzijden staan symbool voor een levensboek
dat door haar op eigen wijze zal worden geschreven.
Ze kijkt uit naar nieuwe avonturen, want ze leeft tenslotte in overtijd waarin alles mogelijk is en nog open is.

Pluislamp
Haar woning hangt en staat
vol met werken van Eric de
Nie, Jan Polak, Sjoerd Buisman, Monaa van Vlijmen,
Piet van Leeuwen en Gerrit
van Dijk. Haar laatste aanwinst is een lamp van echte
pluisjes van de paardenbloem (Lonneke Gordijn) die
nog een plekje moet krijgen.
Om die er goed uit te laten
springen zal op een kande-
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Leporello 3 . .

jacobien de rooij
ken dat het fantsasie is,
want alles is ongelofelijk
rijk aan vorm en kleur, dat
verzin je niet.
Het andere aan deze
schilderijen is dat er geen
horizon is, maar dat je er
bovenaf op kijkt.

kalmerende
landschappen

Meertje in de duinen

Er is nooit een mens op
te zien, soms figureren
dieren zoals een koe, een
vogel, een paard of hertjes.
‘Eigenlijk ben ik een herintreder, ik heb lang uitgetrokken om te kijken wat ik
moest maken en toen ging
‘t ook als een knal.’

Willem Brand
tekst

Jacobien de Rooij
foto’s

‘Bij mensen zie je of
ze van nu zijn of een
tijdje geleden,’ vindt
Jacobien de Rooij. Ook
daarom maakt deze
kunstenares liever
tijdloze landschappen,
waar ze als maker in
kan verdwijnen.
Eigenlijk net als in de
natuur die haar inspireert tot het maken
ervan.

Betoverende natuur

Rockpool, geen fantasie maar naar de
werkelijkheid geschilderd.

Toen ze in de jaren tachtig begon
landschappen met soft pastelkrijt te
tekenen was Jacobien zo’n beetje de
eerste in Nederland.

Jacobien groeide op in een
kunstzinnig gezin. Haar
ouders verzamelden kunst
en namen haar mee naar
ateliers. ‘Ik knutselde en tekende
graag, mijn vader stimuleerde dat.
Op de lagere school dachten ze dat
ik schrijfster zou worden en mijn
verhalen zou illustreren, het werd
beeldende kunst.’

In haar atelier gebruikt ze
werkfoto’s die ze expres
goedkoop laat uitprinten
zodat ze zelf kan kiezen
wat ze wilt uitlichten en
welke kleuren en vormen
er ontstaan. ‘Het is alsof
je een doosje met knopen
van grootmoeder open doet
en de schatten je tegemoet
glinsteren,’ zegt ze met een
mooie beeldspraak en met
een lach: ‘Ik ben er nog
lang niet klaar mee en er is
niemand zegt dat ik dit niet
mag.’
Als kind woonde ze in Rotterdam, zomers ging ze
met haar broertje naar een
oom en tante die een klein
boerenbedrijf in Brabant
hadden. ‘Daar ligt een
soort bron, ik had altijd een
verlangen naar de natuur.
Landschap is voor mij een

Jacobien was een van
de voortrekkers van
het Artvark-leporello
‘Haarlem en ik’-project. Best lastig als je
normaal op doeken van
2 bij 1,5 meter tekent
om dat op zulke kleine
vellen te doen.

Daglicht en nachtlicht

Eerst plakte ze er
tekenpapier op om
het boekje daarna in
haar atelier te zetten
en Haarlems licht te
vangen.
De voorkant heeft daglicht en de achterkant
nachtlicht.

plek van reflectie, er is een
soort tijdloosheid. Ik wil
het zo tekenen dat je erin
verdwijnt.’
Prachtig is haar vijf meter
brede zwart-wit ‘Schouwtoneel’ van de Amsterdamse
Waterleidingduinen.
Het was een doek uit
een serie die ze speciaal
maakte voor de vertrekken
in een Portugees stadspaleis. Haar werk slaat aan,

ze heeft een schare fans
waaronder ook musea en
bedrijven. Het Rijksmuseum kocht onlangs drie
kleine rockpools en heeft
een landschap van zes
meter breed en drie meter
hoog. ‘Kleine kans dat ze
die binnenkort exposeren,
die hebben ze voor het
archief.’ ‘Het is een ijdele
hoop dat je met kunst mensen kunt veranderen,’ zegt

de 73-jarige Jacobien aan
het eind van het gesprek in
haar atelier, dat zich aan de
achterzijde van haar huis
in de Kleine Houtstraat bevindt, ‘Maar het voelt goed
als mensen zeggen dat ze
ervan kalmeren.’

Na haar afstuderen aan de Rietveld
Academie maakte ze eerst werk
‘waar ze zich niet prettig bij voelde.’
Daarna trouwde ze en kreeg twee
kinderen.
Na tien jaar wist ze dat ze landschappen wilde maken, ook omdat
ze tijdens reizen getroffen werd door
de betoverende schoonheid van de
natuur. Ze maakt werk met bomen,
bloemen, strand- en zeegezichten.

Rockpools

Vrij schaap
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In 2016/17 verbleef ze op uitnodiging in Ierland waar ze gebiologeerd
raakte door rockpools, poeltjes met
stenen, schelpen, planten en kleine
zeebeestjes. Jacobien: ‘Mensen den-

Het Schouwtoneel
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Leporello 4 . .

1. Als ik de beschrijvingen van auto-arm
en autoluw lees, dan kies ik voor:
146 antwoorden

jarig haarlem Krijgt
551 cadeau’s

48,6%

Eens
Oneens
Geen mening

7. De maximum snelheid in het Klein - en
Groot Heiligland moet omlaag naar
30 km/uur.
146 antwoorden

11. De maximum snelheid op de Gedempte
Oude Gracht moet omlaag naar 30 km/uur.
ook voor bussen.
146 antwoorden

14,4%

81,5%

Eens
Oneens
Geen mening

12. De Gedempte Oude Gracht wordt in beide
richtingen gesloten voor autoverkeer, behalve
bussen.
146 antwoorden

Dick Stegenga
foto’s

32,9%
9,6%

v.l.n.r. Willemijn Faber, Cilia Tel van Artvark en burgemeester Jos Wienen met de eerste
leporello van oud-wijkgenoot Piet Zwaanswijk

Door Haarlemmers voor Haarlemmers,’ sprak de heer Wienen terecht. Een prachtig idee van Cilia
Tel en Willemijn Faber van Artvark,
vond ook directeur Laura van der
Wijden, ‘De leporello’s gaan onderdeel uitmaken van onze collectie en
elke twee weken worden er vijf leporello’s ververst.’ Zo komen alle door
Haarlemmers gemaakte
kunststukjes aan de beurt.
Er werd in de Vriendenboeken door Haarlemmers geschreven, getekend, geschilderd, foto’s
geplakt en zelfs geborduurd. Jos Wienen was
zeer onder de indruk van
de creativiteit van Haarlemmers op miniatuurformaat.
v.l.n.r. Fons Stam, Eric J. Coolen en Willem Brand

Naast een ‘Hofje en ik’-leporello
maakte Willem Brand een heus
Haarlem en ik-leporellolied. Hij werd
op viool begeleid door Fons Stam,
die de melodie bedacht, en op gitaar
door Eric J. Coolen. ’Ik ben geen
Nijgh, geen Boudewijn de Groot.
Ook geen Kenau die pek over Spanjolen goot,’ zong de oud-linkspoot
van Alliance ’22.
In totaal zijn er 4000 blanco boekjes
opgehaald. Omdat de feestelijkheden
voor Haarlem 775 naar april 2021
zijn verplaatst en omdat er nog veel
in omloop zijn, is de inlevertermijn
verlengd tot 15 april volgend jaar.
Bij inlevering ontvangt elke Haarlemmer een cadeau in de vorm van
een Haarlems boekje van Bies van
Ede en Eric J. Coolen.

Verkeerswerkgroep gestart
Peter Verbrugge

3. Straatparkeerplaatsen zijn uitsluitend
bestemd voor bewoners.
Ze kunnen maximaal 1 auto parkeren.
145 antwoorden

16,6%

Eens
Oneens
Geen mening

78,6%

4. Als er voor autoluw gekozen wordt wil ik een
deelauto (zoals Greenwheels, Snappcar) gaan
gebruiken.
145 antwoorden

26,9%
18,6%

Op de vraag over hoe men geïnformeerd wil blijven heeft een aantal
bewoners aangegeven actief te
willen gaan meedenken in een verkeerswerkgroep. Deze werkgroep

Houd daarom de website in de gaten
voor de voortgang.

8. Vind je dat er te hard gereden wordt in de
wijk?

22%
Ja
Nee

23,3%

19,2%

57,5%

9. Er is een regelingvoor parkeren door bezoek.
Ben je tevreden met deze regeling?
138 antwoorden

18,6%
76,6%

10. De maximum snelheid op de Kamper- en
de Gasthuisvest moet omlaag naar 30km/uur.
146 antwoorden

Eens
Oneens
Geen mening

14. Informatie over het proces.
145 antwoorden

Ja
Nee

67,4%

Eens
Oneens
Geen mening

13. Ik vind het belangrijk dat de maatregelen
met het meeste draagvlak in de wijk worden
uitgevoerd, ook al hebben die misschien niet
mijn eigen voorkeur.
146 antwoorden

32,6%
Eens
Oneens
Geen mening

5. In Klein- en Groot Heiligland gaan we naar
een wegprofiel zonder hoogteverschillen tussen
stoep en wegdek.
145 antwoorden

50,3%

is inmiddels opgericht en heeft zich
allereerst tot taak gesteld de resultaten van de peiling te analyseren en
zich op de hoogte te stellen van verkeersprojecten die al in het centrum
van Haarlem uitgevoerd zijn.
De bedoeling is om een aantal verkeersscenario’s te ontwikkelen en
die aan de bewoners voor te leggen.

99,3%

78%

Ik wil graag op de
hoogte gehouden
worden door de
wijkraad met een
nieuwsbrief.
Ik wil mij ook actief
inzetten in de
werkgroep verkeer.
Nee, het is goed
zo.

16,4%
11,7%

Een samenvatting van de resultaten
is aan de deelnemers gestuurd en
ook gepubliceerd op de website van
de wijkraad: https://www.wijkraadheiliglandendekamp.nl/2020/09/
uitslag-peiling-verkeer-en-parkeren/

68,5%
Ja
Nee

26,7%

37,9%

tekst

Eind augustus heeft
de wijkraad de mening
van de bewoners gepeild over een aantal
verkeersonderwerpen.
Mede doordat een
aantal wijkbewoners
spontaan bereid was
een aantal folders te
verspreiden hebben
146 bewoners gereageerd. De wijkraad
is blij met dit aantal
reacties.

Eens
Oneens
Geen mening

57,5%

54,5%

peiling verkeer . . .

14,5%
84,1%

2. Bewoners kunnen voor een iets hoger
tarief dan de straatparkeervergunning in
garages parkeren. Ze verliezen dan hun
straatparkeervergunnig.
146 antwoorden

tekst

Op Haarlems 775ste
verjaardag was er een
besloten feestje in
Museum Haarlem. Burgemeester Jos Wienen
nam er de eerste van
tot nu toe 550 door
Haarlemmers gemaakte leporello’s in ontvangst. Ons redactielid Willem Brand was
zingend ter plekke!
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Auto-arm
Autoluw

51,4%

Willem Brand

6. In Klein- en Groot Heiligland mogen fietsers
in beide richtingen rijden.
145 antwoorden

Eens
Oneens
Geen mening

13%

Eens
Oneens
Geen mening

70,5%

In een mooie ambiance en
schitterend terras vindt je bij ons een combinatie van koffie, lunches, smoothies, wijnen
en bites.
Alles vanuit de gedachte:

Gezond, verantwoord, en niet
minder belangrijk; erg lekker !
13

wat leuk dat ! . .

nieuw in de wijk . .

Marieke van Beem en
Quintijn van Otterloo
Kiki en seppe

een estafette rubriek
Deze rubriek ‘Wat Leuk Dat !’ 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. Deze keer
aan Jose de Nobel.

.. We dankzij Corona het fenomeen ‘Stoepborrelen’ naar een hoger plan hebben getild. Met
krukjes op anderhalve meter :-)

.. Er spontaan appeltjes aan mijn deur hingen
uit de Olmenhorst door de liefste appelplukkers uit de Ravelingsteeg.

Annelie Bulsing
tekst & foto

Op een zaterdagmiddag ben ik welkom bij
Marieke van Beem en Quintijn van Otterloo, die deze zomer in de Burretstraat zijn
komen wonen. Ze hebben twee kinderen,
Kiki van negen en Seppe van zeven. Beide
kinderen zitten op de Vrije School in het
Kleverpark. Quintijn werkt in de logistiek
bij Singapore Airlines en Marieke staat
voor de klas, zij is leerkracht op basisschool De Zonnewijzer in Haarlem Noord.

Mag ik U even voorstellen?
Op mijn vraag
waarom Quintijn
en Marieke naar
Heiliglanden De
Kamp zijn verhuisd antwoordt
Marieke: “Het
was al langer onze
wens om naar het
centrum te verhuizen, ondanks
dat we een heerlijk huis hadden in
de gezellige buurt
de Planetenwijk.
We hebben vijf
jaar aan ons huis
geklust. En het
was net af toen dit
huis onverwachts
op ons pad kwam.
We hadden nooit
gedacht dat onze
wens zo snel in
vervulling zou
gaan!”
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.. Bernard uit de Ravelingsteeg de hele zomer
op zondagmorgen superbootcamps heeft
gegeven aan alle buurtbewoners. (in het Frederikspark)

.. Hof 20 vrije inloop meditatie geeft van een
half uur op donderdagochtend zodat je de dag
goed kunt beginnen, maar het strand op steenworp afstand de beste afsluiting van de dag is.

het voelt als een dorp
Wat ze het leukst vinden aan de wijk
waarin ze nu wonen is de straat
waarin ze terecht gekomen zijn?
“Hartelijke buren, met veel kinderen
met dezelfde leeftijd als onze kinderen. Het voelt als een dorp, de kinderen lopen de hele dag in en uit”, vertelt Marieke. “De Burretstraat is een
rustige straat om te wonen, maar de
reuring van de stad is om de hoek.
Heerlijk om even snel te kunnen
winkelen, de markt op te lopen en
hopelijk snel weer gemakkelijk een
terrasje te kunnen pakken.”
“We hebben onze tuin ingeleverd,
voor een klein stukje stoep waar een
bankje op staat, maar wat kunnen
we daar heerlijk zitten met uitzicht
op het Spaarne en ondertussen groeten we de mensen die langslopen!”
Hun tuin missen ze tot hun eigen
verrassing dan ook helemaal niet!

.. We in de Cornelissteeg een natuurlijke
drempel hebben met een hoog knuffelgehalte
genaamd: Dox.

.. Ondanks de overmachtelijke Covid verstilling, we nog steeds bij elkaar praatjes maken
aan de deur en naar elkaar zwaaien.

.. Bas van New Vegas In de Koningstraat is genomineerd voor de Vegan awards 2020.
en de Wereld van Jansje, waar ik werk, voor
de Horeca Awards.

.. De ‘allerliefste’ bloemen van de binnenstad
bij Eric en Natascha Onder de Bomen vandaan
komen.

Afvalvoorziening
Als er iets is dat ze graag anders
zouden zien, dan is het de afvalvoorziening. “De papierbak, glasbak en
restafval is om de hoek, maar een
plastic container missen we hier wel.
Hij is te ver weg. En een fietsenstalling waarbij je fiets overdekt kan
staan zou fijn zijn, maar dat is meer
een luxe probleem”.

.. De mooiste gesprekken worden gevoerd in
de Egelantiertuin met Coffee to Go van Mica.
.. De binnenstad van Haarlem De leukste dakterrassen heeft met het beste uitzicht!

Marieke en Quintijn hopen vooral
dat de wijk over tien jaar nog
steeds zo fijn is, met hun kinderen Kiki en Seppe nog dichtbij in
de buurt.
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musea in de wijk . .

37PK Tentoonstellingsruimte

Robert Jaspers Focks
tekst

tentoonstelling Erik de Graaf

gingskunst. Niet alleen voor schilderijen en beelden. En er is aandacht
voor kleinere initiatieven, zoals
poëzielaboratorium en uitgeverij
‘De Zingende Zaag’.

Het valt veel mensen
niet echt op, maar er zit
al lange tijd een interessante kunstruimte
schuin tegenover het
Frans Hals Museum.
Sinds 2011 is 37PK een
“breed platform voor
kunsten” in Haarlem.
Voordien zat het fotoarchief van Spaarnestad
op deze plek, met persen documentairefotografie. Spaarnestad is
verhuisd naar Den Haag.
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37PK heeft een bijna onzichtbare
entree. Toevallige passanten komen daardoor niet vaak binnen,
wel gerichte bezoekers. Er is gratis
toegang. 37PK en ABC en Museum
Haarlem zitten met z’n drieën op
een rijtje. De drie zijn in gesprek om
te kijken hoe je gezamenlijk meer
inloop kunt genereren, zowel onderling als bijv. van bezoekers van
het Frans Hals Museum. Ze hebben
wensen over een gezamenlijke entree en het aanpassen van de inrichting.
Tamara Sterman, directeur, vertelt
wat 37PK is en doet. Ze is kunsthistoricus, museoloog en heeft 37PK
opgericht. Ze werkte daarvoor bij
Spaarnestad. Tamara heeft 37PK
opgestart omdat ze zag dat kunstenaars van haar generatie wegtrokken uit Haarlem bij gebrek aan ateliers en expositieruimte.
Hoe breed het platform van 37PK is,
blijkt zowel uit het takenpakket als
uit waarvoor 37PK open wil staan,
nl. ook voor buiten-categorieën in
de kunst, zoals stripkunst en bewe-

In het pand aan Groot Heiligland 37
organiseert 37PK een programma
met tentoonstellingen en andere activiteiten. 37PK ontwikkelt haar activiteiten in samenspraak met kunstenaars en andere (kunst)organisaties
in de stad en de regio.
Uitgangspunt is dat het platform
snel en effectief kan inspelen in de
diverse behoeften van gemeente,
organisaties en kunstenaars in de
stad. De band met Haarlem is sterk,
want de activiteiten zijn altijd gelinkt aan Haarlem en moeten het
Haarlemse kunstklimaat ten goede
komen. 37PK wil zorgen voor meer
dynamiek op kunstgebied, bijv. door
tijdelijke gastverblijven voor kunstenaars van buiten Haarlem. Dan
ontstaat ‘Haarlems werk’ gedurende
deze werkperiode, maar wat vooral
telt is de blijvende verbinding met
Haarlemse kunstenaars.
37PK houdt zich bezig met de kunst
in de openbare ruimte van de stad,
permanente en tijdelijke ateliers,
artists residencies, opdrachten aan
kunstenaars, ondersteuning en
professionalisering van het veld en
promotie van het kunstaanbod in
Haarlem. Er zijn vier pijlers: tentoonstellingen, ateliers, kunst in
openbare ruimte (wat er is en kan
komen) en kunsteducatie.

Tentoonstellingen

Onder de vlag Studio 37 is er een
plek voor ontwikkeling en reflectie
op het gebied van beeldende kunst.
Er is een inloopatelier, collegiale
werkbesprekingen, coaching en
groepslessen.
37PK zet zich in voor een goed atelierbeleid: zijn de prijzen goed, zijn
er genoeg, worden ze goed gebruikt,
is er doorstroming en wijst leeggekomen ateliers toe. De trend lijkt
gekeerd: er blijven nu meer jongere
kunstenaars of ze komen terug in
Haarlem, met nieuwe ideeën.

Dit jaar waren er twee aantrekkelijke tentoonstellingen. Een over
de Haarlemse kunstschilder, animatiefilmer en regisseur Gerrit van
Dijk en daarna een met tekeningen
van Erik de Graaf (“Over gewone
mensen in een ongewone tijd”, over
wat een gewapend conflict doet met
gewone mensen). Zijn verhaal is
actueel, maar speelt in de 2e wereldoorlog. Dit was in het kader van de
Haarlemse Stripdagen en het bleek
de voorlopig laatste tentoonstelling
te zijn, voor de hernieuwde lockdown.
Op dit moment is een nieuwe tentoonstelling ingericht: “Haarlem
In-Druk”, samengesteld door
George Moormann. Er is veel materiaal te zien met een poëtische of
literaire link met Haarlem. Bij deze
nieuwe tentoonstelling is via een
multidisciplinaire benadering ingehaakt op de geschiedenis van Haarlem op het gebied van typografie en
boekdrukkunst (denk aan Laurens
Coster en Joh. Enschedé).
Er worden 6 boeken gepresenteerd
van authors-in-residence, zoals Kristien Hemmerechts, waarin Haarlem
in korte verhalen wordt geschetst.
De boeken verschijnen bij uitgeverij
De Zingende Zaag, met letterontwerpen van vroeger en nu. Wanneer
je de omslagen van de afzonderlijke
uitgaven naast elkaar legt, worden
de contouren en de volle lengte van
het Spaarne zichtbaar. Eén van de
boeken is gemaakt met tekeningen
van Thé Tjong-Khing. Een ander
boek is een essay van Gerda Blees,
die in Schalkwijk leerde waar je het
beste uit het raam kunt kijken.
De tentoonstelling loopt tot
21 februari, 37PK is nu weer
open.
Maar, zoals gezegd, 37PK doet meer
dan het organiseren van tentoonstellingen.

Kunst in de openbare ruimte
37PK adviseert de gemeente over
kunst in de openbare ruimte. Een
voorbeeld hiervan is het verplaatsen
van het beeld van Roger Raveel
(de vijf zuilen) van de Grote Markt
naar het Reinalda-park.
de folder voor de tentoonstelling
‘Haarlem In-Druk’.
De houdbaarheid van dat beeld was
op de Markt
voorbij. Het advies gaat dan
over waar het
beeld wel geplaatst kan worden en hóe het
daar geplaatst
kan worden.
Inmiddels trekt
het daar wel positieve aandacht
en is de RaveelStichting er ook
blij mee. Een
ander voorbeeld
is de onlangs gerealiseerde grote
muurschildering
v.l.n.r. Jacques Overtoom (initiator samen met Gonda Koster
in parkeergavan de Gerrit van Dijk tentoonstelling), Emma Westermann
(maker van de film ‘Ik tel mijn tekeningen’) en Tamara Sterman rage De Appelaar
van 37PK
(voetgangersingang in de Damstraat).
Het beeld van Kenau en Ripperda op
het Stationsplein is door de gemeente juist buiten de adviesstructuur om
gerealiseerd. Het was een impuls
van een wethouder.

Belangenbehartiging
Ze treedt als een soort belangenbehartiger op voor Haarlemse kunstenaars, bijvoorbeeld bij het zorgen
voor voldoende, geschikte en betaalbare ateliers. Goede doorstroming is
daarbij belangrijk omdat er zich telkens nieuwe generaties aandienen,
die ergens moeten kunnen werken.
37PK stimuleert verder de artistieke
ontwikkeling en werkt aan de professionalisering van de beroepspraktijk
van Haarlemse kunstenaars.
Affiche tentoonstelling Gerrit van Dijk

begeleiding
Een rol van 37PK bij kunst in openbare ruimte is ook het begeleiden
van de kunstenaar. Kunst in openbare ruimte, zoals beelden, is een
vak apart en je moet een kunstenaar
die dit nieuw oppakt niet in het diepe gooien. Zo moet je bijvoorbeeld
bezwaren van bewoners voorzien
en hun kritiekpunten van te voren
overdenken en er een antwoord op
hebben. Verder is kunst in de openbare ruimte een ingewikkeld proces,
waarin een begeleiding door kritisch
meedenken erg goed kan helpen.
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Kunsteducatie
De niet-populaire
beelden kunnen onbegrip en boosheid
oproepen.
Veel mensen hebben
geen ervaring met
kunst. Als dat in hun
omgeving ook niet
zo is, dan kan een
Jana van Meerveld werkt aan haar muurconfrontatie met een meer abstract
schildering ‘Troposfeer in De Appelaar
beeld lastig zijn.
Het bekijken en nadenken over kunst
is een ontwikkeling die je als mens
zou moeten doormaken.
Niet alleen bij moderne kunst, ook
bij oude kunst is er vaak hulp nodig
bij het herkennen van de gebruikte
symboliek. Het is zoals bij schaken,
de zetten leren. Niet iedereen krijgt
die kans. Daarom is kunsteducatie
belangrijk, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs.
Kinderen staan meer open voor
kunst dan volwassenen, maar het
onderwijzend personeel moet wel geholpen worden. Het is vaak afhankelijk van de persoon of de leraar wat
met kunst wil doen (behalve naar
de Filmschuur gaan). En niet alleen
VWO-ers moeten die kans krijgen,
ook VMBO-ers.
Het is belangrijk om bij kinderen
een gevoel voor kunst te kweken,
zodat zij in hun latere leven meer
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gemak hebben bij het zien van kunst
en iets beter kunnen begrijpen en
waarderen. Soms is er alleen een
sprankje van begrip over te brengen.
Al lukt dat soms maar bij 3 kinderen
op een groep van 30, dan nog is het
gelukt. 37PK begeleidt kinderen
bij tentoonstellingen en herbergt
ook ARTCORE – een buitenschoolse
kunstclub, die (net als een sportclub)
op zaterdag jongeren bijeen brengt
en mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding in de kunst.

missie
De missie van 37PK is niet per sé
om zoveel mogelijk mensen bereiken (daarvoor is er bijvoorbeeld de
Kunstlijn). De missie is wel: zoden
aan de dijk zetten voor de Haarlemse kunst – kan die kunst zich verder
ontwikkelen en een rol van betekenis spelen in Haarlem.
37PK werkt voor de
gemeente en heeft
veel contact met gemeente.
Ze voert het atelierbeleid en de advisering over kunst
in openbare ruimte
uit in opdracht van
de gemeente. 37PK
heeft ook inkomsten
door de verkoop
kunst, opdrachten,
kunsteducatie en
verhuur van ruimtes.
Bij losse fondsen
wordt verder per
project subsidie
gevraagd. Dat kost
veel tijd. Ondanks al deze taken werken er toch maar twee parttimers in
vaste dienst: een directeur en een
secretarieel medewerker.
Daarnaast werken er op projectbasis
nog tal van anderen, zoals projectmedewerkers voor Studio 37, het
gastatelier, kunsteducatie, Haarlemse Lente, kunstopdrachten. Zij worden ingehuurd per project. Met zijn
allen houden zij 37PK draaiende.
De naam 37PK is opgebouwd uit het
huisnummer 37 en de beginletters
van Platform voor Kunsten.

de redactie . .

37PK heeft hiervoor ook ambities:
meedenken over de kwaliteit van de
openbare ruimte op nieuwbouwlocaties door unieke, authentieke plekken te creëren; kunstenaars samen
laten werken met stedenbouwkundige ontwerpers.
Sommige beelden zijn alleen aaibaar,
herkenbaar, leuk – zoals dierenbeelden. Het is veilig, er is geen onzekerheid over wat het is en doet. Deze
beelden spreken aan en zijn vaak
populair.
Maar kunst kan ook helpen om onze
geest wat meer open te stellen en te
prikkelen. Dat als je iets gezien hebt,
je een paar stappen verder komt in
je denken. Maar op deze beelden
wordt dan vaak gemopperd.
De ambitie dat alle bewoners er al
bij het neerzetten van een kunstobject blij mee zijn, heeft Tamara laten het verplaatste beeld van Roger Raveel
varen, bewoners moeten tijd krijgen (de vijf zuilen) van de Grote Markt naar
het Reinalda-park.
een band op te bouwen. Dat is een
proces. Kunst is wat
je nog niet kent, open
voor eigen interpretatie.
Behalve als het een
beeld van een leuk
dier is, dat is altijd
goed.

in een Thuisbubbel

Hier zitten we nog aan
de redactietafel in de
DakKas, de dag erop
was alle horeca in heel
het land dicht!

‘Wordt het weer een coronanummer net als in
maart?’ vraagt vormgever
Maarten zich meteen hardop af. ‘Nee, we maken er
een vrolijker nummer van,’
roept Willem.
Het leporelloproject van
Cilia Tel, ooit wijkbewoner,
biedt een kunstzinnige
uitweg. Hij heeft die week
drie opvallende vrouwen
‘doorgezaagd’ over hun
inzending. En ja, eenmaal
aan de praat blijft het daar
niet bij, Willem kennende.
De ‘Haarlem en ik’-boekjes
zijn de opmaat voor een
‘gewoon’ nummer.

Deze krant laat zich niet
meevoeren op de tweede
ontmoedigende golf. Maar
ondertussen zitten ook wij
tandenknarsend in onze
onvrijwillige thuisbubbel.
O ja, versterking van de
redactie in de vorm van
schrijftalent is altijd welkom. Je bent niet verplicht

redactievergaderingen bij
te wonen die overigens wel
erg gezellig zijn.
Geïnteresseerd?
Stuur een mailtje naar:
kampheilige@gmail.com
en schuif gerust een
keer aan bij een vergadering.

De redactie van de kampheilige wenst alle lezers
(en natuurlijk ook de niet
lezers) fijne kerstdagen
hopelijk in gezelschap van
dierbaren en een heel goed
en vooral gezond 2021.
Laten we hopen dat 2021
voor iedereen een jaar,
met betere vooruitzichten
wordt Zodat we elkaar
met kerst 2021 weer in de
armen kunnen sluiten.

PK is ook de paardenkracht van
oude dieselmotoren, zoals die
in tractors en bootjes gebruikt
werden. Dat is een mooie metafoor voor hoe 37 PK werkt en
hoe kunst kan werken, geen F1gebrul maar gestaag en krachtig
doorgaan.
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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.
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E-mail:
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