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Godfried Bomans én
De Heiliglanden

Bomans in Haarlem
Op 21 december 2021 is het vijftig
jaar geleden dat Godfried Bomans
in Bloemendaal overleed.

Willem Brand

Bomans woonde 38 jaar in Haarlem.
Van 1913 tot 1925 op de Parklaan 12,
van 1925 tot 1933 op de Kleine Houtweg 125 in het niet meer bestaande
Godfried Bomans is één van Neerlands meest beken- huize Boshof, dat uitkeek op de Haarde, productieve en best verkochte schrijvers. Onblus- lemmerhout en van 1933 tot 1961 op
baar was zijn verbeelding in boeken als: ‘Erik of Het
de Zonnelaan. In 1961 verhuisde het
klein insectenboek’, ‘Avonturen van Pa Pinkelman’
gezin naar de Parkweg in Bloemenmet tante Pollewop, ‘Carpriolen’ en ‘Kopstukken’.
daal. In onze wijk heeft de markante
schrijver heel wat voetstappen liggen.
Hij kende schilder Henri Boot die in
Klein Heiligland woonde en het zou
goed kunnen dat de vrienden Godfried
Bomans, Harry Mulisch en Anton Heyboer een borreltje hebben gedronken
in kunstcentrum De Ark in Nieuw Heiligland. Anton Heyboer heeft een tijdje
in het huis ‘De Jonge Wolf’ op Klein
Heiligland 1A gewoond. Zijn eerste
werken werden door Eva Bendien en
Polly Chapon tentoongesteld in galerie Espace (1956-1960), gevestigd in
Klein Heiligland 36.

N I EU W SB L A D VO OR D E W I JK H EI LI GLA N DEN - DE KAMP

tekst

ZOMER

DE

Teisterbant-schilderij V.l.n.r: Harry Mulisch, Godfried Bomans,
Harry Prenen, Barend Rijdes, Ton Neelissen en Harriët Laurey
(Lili van Cleeff. 1957 Frans Hals Museum)

Humor en scherts vormen de rode draad in zijn verhalen.
Met schoolvriend Harry Prenen richtte hij in 1936 de Rijnlandsche Academie op, een schertsgenootschap, dat echter wel wist te voorkomen dat men de Bakenessergracht
dempte. In 1949 stichtte Bomans de sociëteit Teisterbant,
een vereniging ter bevordering van kunst en cultuur, waarvan enkele honderden kunstenaars, kunstminnenden en
academici lid werden. Dit culturele centrum, dat bijeenkwam in de kelder van Café Brinkmann, maakte Haarlem
uniek in Nederland.
Van Bomans is de uitspraak:
‘Humor is overwonnen droefheid’.
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Gedichten over de wijk
van Godfried Bomans
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Handwerken in de
Grote Houtstraat

Galerie Espace, 1957
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kijk op de wijk . . .
Op de koffie bij Annie
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in de wijk . . .

Ewa en Ben,
‘Rock en Rollen’

1

de wijkraad . .

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 !

Beste buren in Heiliglanden De Kamp
Selma Alphenaar

kampheilige@gmail.com

We mogen elkaar
voorzichtig aan weer
ontmoeten, wat een
verademing!
Tenminste, dit is het
geval terwijl ik dit
schrijf. Hou me ten
goede..

We denken aan het Klein Heiligland;
deze straat zal dan voor één dag autoluw worden. Uiteraard zal de wijkraad er alles aan doen om de vrijwilliger te ondersteunen bij dit plan
dat heel veel mogelijkheden biedt.
Graag ontvangen we uw reactie via
de website www.wijkraadheiliglandendekamp.nl/contact of via sed.
alphenaar@gmail.com.

Als eerste wil ik u van harte
uitnodigen om een vergadering
Groen nieuws
bij te wonen in jeugdcentrum
Flinty’s aan de Gedempte Oude
Nieuw in de wijk zijn de extra bomen
Gracht 138, iedere tweede maan- die zijn geplant langs de kade van de
dag van de maand om 19.30 uur. Gasthuisvest. Ook u kunt bijdragen
aan de vergroening in de wijk!
De jaarvergadering zal dit jaar
Zo kunt u zelf, of met hulp van
komen te vervallen en we hebSpaarnelanden, een geveltuin realiben er als wijkraad voor gekoseren of bijvoorbeeld een bloembak
zen om een samenvatting van
adopteren. Op spaarnelanden.nl/
de financiële verantwoording te
participatie leest u hoe u hulp bij de
publiceren op de website.
aanleg van de geveltuin kunt aanOp de site kunt u ook de vergavragen. Nieuw in de wijk zijn ook de
derdata vinden.
groenbakken, die tweewekelijks worden geleegd.

patchwork , quilting
and more

Oproep

Voor onze wijk is de wijkraad op
zoek naar een vrijwilliger die het initiatief wil nemen voor het organiseren van ‘Leefstraat voor één dag’.

Fietsen

en Anne. Dit heeft tot wat verwarring geleid, omdat er staat dat er
overleg is geweest met de Fietsersbond. De gemeente Haarlem en de
fietsersbond weten echter nergens
van.
Vermoedelijk gaat het hier om een
zogenaamd ‘phishing’ bericht, waarbij wordt geprobeerd om persoonlijke gegevens van mensen te achterhalen door ze te verwijzen naar
een website waar gegevens moeten
worden achtergelaten. Mocht u dat
niet al gedaan hebben, dan kunt u
de brief het beste zo snel mogelijk
bij het oud papier gooien!

egelantier
U heeft inmiddels in de krant kunnen lezen dat er een besluit is genomen over wie zich de nieuwe eigenaar van de Egelantier mag gaan
noemen en dat de bekendmaking
van deze nieuwe eigenaar op 9 juni
a.s. zal volgen. Dus als u dit leest,
weten we allen meer. We kijken uit
naar een voorspoedige renovatie en
herstel van dit monumentale gebouw
dat een boegbeeld vormt in onze
wijk.(op pagina 14 leest u meer over
deze ontwikkelingen).

Voor nu een goede zomer toegeOnlangs is er deur-aan-deur een mai- wenst en graag tot ziens in de
wijk! Een zonnige zomergroet,
ling verspreid over een fietsenstalnamens de wijkraad.
ling met de ondertekening Stephan

Zomer in de stad
Groot Heiligland 66, 2011 ES Haarlem
+31 (0) 23 534 00 79
desampler .NL | info@desampler .nl

Benen bungelen over de kade
van het lieflijk wiegende Spaarne
van daklozen en ambtenaren

Volg ons op Facebook : de Sampler

IJsjes lekken aan het water
van de zomer aan de Vest
waarop bootjes spelevaren
Haarlem is eindelijk ontstrest
Harmen Malderik
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historische kijk op de wijk . .

DE heiliglanden

Het tweede gedicht met de titel De Heiliglanden verscheen in ‘De Haarlemse Heiliglanden’, een uitgave van Teisterbant in 1956.

Willem Brand

“Want de straten rond het Frans Halsmuseum staan elke
dag stampvol Duitsers en de bewoners spreken ook een aardig mondje Duits.

tekst

Zij doen dit, door achter elk Nederlands substantief de letters ’ach’ te zetten. Begrijpen de Duitsers dit niet, dan kijken de bewoners elkaar even aan en glimlachen fijntjes.

Hier volgen enkele fragmenten
uit Bomans’ werk die betrekking
hebben op de Heiliglanden.

Zij denken daarbij: men moest daarginds de leerplicht eens
invoeren. Want een Haarlemmer twijfelt nooit aan zichzelf.”

Niet alles in de Heiliglanden is dood.
Daar leeft nog onder anderen H.
Boot.
Ongewassen, niet geschoren
werd hij nochtans schoon geboren;
Laag op laag heeft onverschrokken
hem sindsdien aan ’t oog onttrokken.
Niemand onzer kan verklaren
dat hij Boot ooit mocht ontwaren.
Want men ziet slechts, zit ’t mee,
’t eeuwentartend craquelé.
Wat zal men daaronder vinden?
Wat houdt Boot voor ons verborgen?
Iets, wat, goed gewassen vrinden,
nimmer zeep U kan bezorgen.

‘Haarlem en de Haarlemmers’ stond op 3 november 1962 in ‘Elseviers
Weekblad’ en werd in de bundel ‘Op de keper welbeschouwd’ (1963)
opgenomen.

“Laatst mocht ik een man beluisteren, een
gezalfde, die in de Gortesteeg een kaaswinkel
drijft met dezelfde terloopsheid, als waarmee
Spinoza brillen sleep, omdat men immers leven moet.

Met dit gedicht won Bomans in oktober 1955
de derde prijs van een dichterstoernooi van
Sociëteit Teisterbant.
Het werd niet eerder gepubliceerd dan in
‘Werken III’, De Boekerij 1999

Zijn kaas is dan ook niet te eten, maar daar
staat tegenover dat hij de Waarheid heeft en
deze is 40-plus."
Henri Boot, 7 februari 1962

Over Boot schreef hij ook:
“Boot is zozeer een deel van Haarlem, dat hij niet
tevens hoeft te worden opgemerkt.
Soms ziet iemand hem door een straatje schuifelen
en dan denkt hij: Boot.
Maar ook de mensen die hem niet zien, denken
toch af en toe: Boot.”

De Bavo-klok heeft twaalf geslagen. ’t Is middernacht.
Daar rijzen uit hun kille graven, onhoorbaar zacht,
De paters, die in vroege dagen, van onzen Heer
Het heilig kruis probeerden dragen, maar niet te zeer.
Zij hebben wel dit lastig teken, vast aangevat,
Maar zijn toen halverwege bezweken, te afgemat,
Om langer zich de rug te breken: Klein Heiligland!
Zij bleven paters wel, geen leken, maar langs de kant.
De broeders, die in oude tijden, uit halven drang,
Een heilig leven poogden leiden, maar niet te lang,
Zij hebben Satan willen mijden, met psalmgezang,
Maar liepen naar de overzijde, en werden bang.

Vrij schaap
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Ook barrevoeters en zelfs nonnen, die Christus’ baan
Te klimmen zingende zijn begonnen, zij bleven staan.
Waakt, wandelaar, die onbezonnen, ’t Groot Heiligland
Te middernacht zijt doorgedrongen: gaat aan Gods
hand.

Gortesteeg (nu Gortestraat), Leonard Baruch (1910-1936)

‘De Haarlemse Sabbatanen’ stond in ‘de Volkskrant’ van
1 maart 1965 en werd in 1968 opgenomen in de bundel
‘Mijmeringen’.

Bomans heeft nooit een stuk over Anton Heyboer
geschreven. Daarvoor waren ze te ‘close’, denkt Fred
Berendse, voorzitter van het Bomans Genootschap.
Mij is gevraagd niet te vermelden wie de fragmenten
heeft aangeleverd.
Meer info: www.godfriedbomans.nl

Uiterst links, Heyboers tweede vrouw Erna Kramer die het boekje
‘Anton Heyboer 1952-1959, Het Verzonken Leven’ schreef.
Naast haar Anton Heyboer en in het midden Bomans.
Deze foto werd genomen bij Teisterbant.
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historische kijk op de wijk . .

Willem Ter Metz, Koning van de Omvalspoort
Willem Brand
tekst

Uit het relaas van Wil (79) die vanaf
1969 in de Omvalspoort woont, komt
een workaholic naar voren, een doorzetter die verbaal uit zijn slof kon schieten.
“Hij had twee hobby’s: zeilen en procederen en werd de Koning van de Omvalspoort genoemd.” Maar in Wil’s ogen
legde aannemer Willem Ter Metz ook de
eerste steen voor verbetering van de
buurt. “Willem heeft de poort aanzien
gegeven.”
Wil woonde eind jaren zestig in Leiden en
leerde Haarlem kennen omdat hij wel eens
baantjes trok in het Sportfondsenbad. De
huur voor de krappe bovenwoning was fors,
40% van zijn inkomen. Maar Haarlem beviel.

Willems vrouw

Model voor de Dokwerker

Willem was getrouwd met de Limburgse Gerdie Rasin, die bijna dertig
jaar jonger was. “Haar moeder woonde aan de overkant. Zij nodigde mij
wel eens uit op de koffie. Gerdie had
dan de gewoonte om na tien minuten
binnen te vallen. Dan had moeder
nauwelijks tijd om haar hart te luchten. Willem had beter met mij kunnen
trouwen, zei ze wel eens. Willem was
heel territoriaal. Hij had twee hobby’s, zijn zeilboot en procederen. Dat
betrof altijd bouwtechnische kwesties
van andere huizenbezitters. Een keer
kwam ik van mijn werk toen een buurvrouw van nummer 23 in Klein Heiligland me toeriep: ‘Gefeliciteerd’. Zij
dacht dat Willem dood was. Maar dat
was zijn schoonmoeder.”

Willem heeft model gestaan voor
het beroemde beeld ‘De Dokwerker’
gemaakt door Mari Andriessen. Willem stond niet te trappelen om te
poseren. Voor hem was de Februaristaking die op 15 en 16 februari
1941 in Amsterdam begon en zich
uitbreidde naar de Zaanstreek,
Haarlem, Velsen, Weesp, Hilversum
en Utrecht heilig, vertelde Louk Tilanus in 2004 aan het Dagblad van het
Noorden.

Omvalspoort met uithangbord
Ter Metz & Co, 1970

W.C.-pot uit 1921
foto: Leonard Baruch, (1905-1978)

Juffrouw Truus
“In Groot Heiligland zat een groentewinkel die op zijn
eind liep, het Marktwinkeltje zat om de hoek. Jarenlang
zat daar een gat in het dak. In Klein Heiligland kwam ik
vaak bij Jan de Wit, de melkhandel die in het Jongensweeshuis zat. Daar werkte juffrouw Truus, ik durfde
haar niet zo aan te spreken. Je had een fietsenzaakje in
de Cornelissteeg waar je ook je fiets kon stallen. Want
fietsen stelen was schering en inslag. Je auto parkeren deed men ook liever op de Oude Gracht. De buurt
was begin jaren zeventig een en al bouwval. Het is de
verdienste van Ter Metz dat hij door te restaureren zijn
steentje heeft bijgedragen.”

Maar Willem, meent
Wil, gaf door zijn restauratiedrang wel een
impuls aan de buurt.
“Hij had zorg voor
zijn panden, hoewel
het nooit echt af was.
Ik mocht ook geen
schilderij ophangen,
dat wilde hij zelf doen.
Stond ie boven en
wees naar de overkant. Weet je dat ik
die daklijst afgekeken
heb van de Griekse
tempels?, zei hij dan. Uitzicht op Brakeboertuin, 2021
foto: Willem Brand
Hij hield van practical
jokes. Op een dag kwam ik thuis en was de w.c.-pot weg. Bleek vanwege
een lekkage. Maar hij wilde graag mijn verbaasde gezicht zien. Ik heb ook
de oudste pot van Nederland uit 1921.”

De Februaristaking was de eerste
grootschalige verzetsactie tegen
de Duitse bezetter in Nederland en
was het enige massale en openlijke
protest tegen de Jodenvervolging in
bezet Europa. Tilanus die een boek
schreef over Mari Andriessen, vertelde dat Willem Ter Metz en Mari
Andriessen elkaar uit het verzet
kenden.
Tilanus: “Ter Metz was een belezen
man, in zijn bovenwoning aan het
Klein Heiligland stonden kasten vol
boeken met Franse en Duitse literatuur. Hij vertelde dat Godfried Bomans op hem had ingepraat en hem
had overgehaald.”
Buurman Wil: “Willem die een prototype van het beeld bezat, was fors en
had handen als kolenschoppen. Mijn
eerste gevoel bij dat beeld was gêne:
Ik herkende hem er niet in.”
Het beeld is in 1952 door koningin
Juliana onthuld. Of Willem erbij was,
weten we niet.

Anton Pieck
Thuis bij Willem en Gerdie die op
nummer 4 in de poort woonde, weet
Wil, hingen tekeningen van Anton
Pieck. “De poort roept ook die sfeer
op. Maar hij had wel een visie, alleen
ging het opknappen niet zo snel.

Groot Heiligland met links de Omvalspoort,
rechts de drukkerij van Haarlems Dagblad, 1960

Vijver in Brakeboertuin
Hij schetst een beeld van een buurt die nu
nauwelijks meer terug te vinden is. “Je moest
links lopen als je naar de Gedempte Oude
Gracht liep, want er stonden altijd auto’s
voor de drukkerij van Haarlems Dagblad. Aan
de andere kant van wat nu de Friesepoort is
zat het kantoor van het Elisabeth Gasthuis.
Dat begon achter Muijs. In de Brakeboertuin
zat een kolenhandel. Een paar jaar later is er
een grote vijver aangelegd. De volgende ochtend stond ie helemaal droog. Korte tijd later Kruidenier J.G. de Wit op nr. 58 in het oude doopsgezinde weeshuis,
foto: Willem Zilver Rupe, 1957
was de vijver een zandbak.”
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foto: Lies Draaijer, 1976

Beneden was zijn werkplaats en zijn
kantoor. De huizen aan de overkant
heeft hij opgetrokken, de huizen zijn
hoger dan ze oorspronkelijk waren.
De heer Draaijer, de enige die een
tuintje had, vond dat niet leuk.
Hij kon vanuit zijn woonkamer V&D
niet meer zien. Lies, zijn vrouw, Gerdie en haar moeder vormden de Limburgse driehoek. Na Willems dood is
Gerdie terug naar Limburg gegaan.
Lies heeft na de dood van haar man
nog jaren hier gewoond.”
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IN bedrijf . .

Tesselschade – Arbeid Adelt

Alles draait op vrijwilligers,
zowel wat het bestuur, het
handwerken als de verkoop
betreft. De inkomsten komen -naast de verkoop- uit
donaties, legaten en lidmaatschapsgelden. Vanaf
1939 gaat elke cent onder
de streep naar een studiefonds, waarmee vrouwen
(van alle leeftijden!) geholpen worden in hun streven
zelfstandig te zijn/blijven.
Centrale doelstellingen
zijn:
Bestuurslid Antoinette Stockmann (l) en
• Vrouwen steunen in hun strevrijwilligster Paula Wachter-Blankevoort (r)
ven economische onafhankelijkheid te bereiken door middel van
een financiële bijdrage voor hun
opleidings- en studiekosten
• Het studiefonds financieel op
niveau houden door de verkoop
in de winkel
• Handwerktechnieken bewaren.
“Er wordt tegenwoordig minder
gehandwerkt, dit vraagt dan ook
aandacht. Antoinette: “We zetten
een handwerkteam op en denken
aan cursussen of lezingen.”
Los van deze doelen beheert Tesselschade een groot legaat waarmee zij (oud-) handwerksters
steunt.

Angélique van Poppelen
tekst en foto’s

Met op de gevel de tekst
Tesselschade – Arbeid Adelt
en in de etalage allemaal
handwerkjes: wat is dit
eigenlijk voor een winkel?
Ik heb het me vaak afgevraagd en ben toch maar
eens binnengelopen.
Er blijkt een 150 jaar (!)
oude organisatie achter
schuil te gaan, met verrassende doelstellingen.
Ik praat met Antoinette
Stockmann, sinds enkele
jaren bestuurslid.

8

De winkel

Tesselschade en Betsy Perk
De grote held achter de vrijwilligersorganisatie is Betsy Perk. Zij was
het die in 1871, dus exact 150 jaar
geleden, de Algemeen Nederlandse
Vrouwenvereeniging ‘Arbeid Adelt’
oprichtte. Antoinette vertelt: “In
deze tijd werden ‘beschaafde vrouwen’ geacht vooral echtgenote, huisvrouw en moeder te zijn. Het doel
van Betsy was revolutionair: vrouwen uit de midden- en hogere klassen in hun eigen onderhoud te laten
voorzien door de verkoop van hun
handwerk. Zo waren ze niet meer
afhankelijk van het inkomen van een
mannelijk familielid.” Een jaar na
de oprichting kwam er een afsplitsing onder de naam Tesselschade.
Genoemd naar Maria Tesselschade,
die als literair en artistiek talent uit
de 17e eeuw lid was van de Muiderkring en die -heel bijzonder in die
tijd- sterk haar eigen gang ging. De
nieuwe tak had de focus nog steeds
op ‘beschaafde handwerkende vrouwen’, maar hier moest de verkoop

plaatsvinden zónder dat de namen
van de maaksters mochten worden
genoemd. In 1953 kwam het weer
tot verzoening èn een fusie. Besloten
werd tot de combinatie van de twee
namen, zoals we die nu nog kennen.

Verrassend doel
Tesselschade kent in Nederland 24
afdelingen, waarvan er drie een
eigen winkel hebben. De overige
afdelingen houden verkoopdagen.

Antoinette vertelt: “De vrijwilligers
zijn allen vrouwen. In de winkel
zie je de artikelen die zij hebben
gemaakt. We zorgen ervoor dat de
handwerksters beschikken over goede materialen, het is echt topkwaliteit wat we verkopen.” In de winkel
ligt van alles voor baby’s en kinderen, zoals gekleurde viltpoppetjes
en badstof slaaphazen, bijtringen
en smockjurkjes. Verder worden er
naast klassiekers als theemutsen en
knuffels ook steeds seizoensgebonden cadeautjes gemaakt. Antoinette:
“En wat ook fijn is: klanten kunnen
zelf aangeven wat zij graag willen
hebben, dan wordt het op maat gemaakt. Bijvoorbeeld een luiermand
voor een geboorte, of een speciale
knuffel of jurkje. Zo hebben we onlangs voor een klant op verzoek een
hondenhanddoek gemaakt, met de
afbeelding van haar hond erop.”

voor een opleiding. Terwijl de opleiding perspectief biedt op financiële
ruimte en economische zelfstandigheid.” Ze geeft wat voorbeelden
“Het kan van alles zijn, van MBO tot
en met universitair. Zo ondersteunen
we nu een vrouw die PABO doet,

een ander is bezig met het
laatste jaar Verloskunde.
Vrouwen die deze steun
nodig hebben, kunnen een
aanvraag indienen. Die beoordelen wij: het moet wel
een officieel erkende opleiding zijn en ook echt tot die
gewenste onafhankelijkheid
leiden.”
Antoinette vertelt dat het
altijd maatwerk is, waarbij
voor de toekenning ook afstemming met de centrale
organisatie is. “En als het
diploma uiteindelijk binnen
is” lacht ze “sluiten we het contact
af met de overhandiging van ons
cadeau: een mok met Tesselschade –
Arbeid Adelt erop.”

Bekendheid
Eigenlijk is het jammer dat dit studiefonds zo weinig bekend is. Wel de
winkel met leuke cadeautjes, maar
het nobele doel om vrouwen ‘zonder
voldoende budget’ te helpen met
financiële steun voor een studie veel
minder. “We hebben veel vrijwilligers nodig, nu en in de toekomst.
Misschien meldt zich ook iemand
aan die ons kan helpen met suggesties om meer naamsbekendheid te
krijgen…” Dus mocht je dit lezen en
iets kunnen betekenen, neem dan
even contact op met hen op en vraag
naar Antoinette Stockmann.
Website:
www.tesselschade-arbeidadelt.nl
Adres: Grote Houtstraat 119
Openingstijden: dinsdag t/m
zaterdag 12.00 - 16.00 uur

Studiefonds
Het geld uit de giften, legaten en
winkelopbrengst wordt dus besteed
aan vrouwen die net even een financieel duwtje in de rug nodig hebben.
Antoinette:”Je kunt denken aan iemand die bijvoorbeeld na een echtscheiding onvoldoende geld heeft
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kijk op de wijk . .

Op de koffie bij Annie Willems
Peter Beemsterboer
tekst en foto

In het Pinksterweekend was Sephus bij Annie op bezoek; haar portret op de achtergrond is gemaakt naar een foto die is genomen op haar 25-jarig huwelijk

In de buurt is mevrouw
Willems een bekende
verschijning, als ze in
haar scootmobiel op weg
gaat naar de markt of
de super. Met de Kleine
Houtstraat heeft Annie
(Johanna) Willems (83)
een aparte band, en
dan vooral met het deel
tussen de Gasthuisvest
en de Gedempte Oude
Gracht, dat ze steevast
aanduidt met de Eerste
Kleine Houtstraat.

Geboren eind jaren dertig groeide
ze op in de Meesterjoostenlaan in
de Kleine Hout tegenover het Frederikspark. Als kind zag ze tijdens
de Tweede Wereldoorlog Duitse motoren en jeeps op de Twijnderslaan
af en aan rijden, want de Ortskommandantur zat aan de Dreef. Honger
heeft het gezin toen niet gekend.
Willem Willems, haar vader, was
loodgieter en kwam in die tijd veel
bij boeren, die hem voor zijn diensten betaalden met levensmiddelen.
In het gezin was Annie de jongste,
met een zus en twee broers die allebei loodgieter waren. “Er was altijd
leven bij ons thuis, heel gezellig.
Mijn oudste broer speelde accordeon, piano, en gitaar. Zwemleraar
Okkie van Batenburg, bekend van de
eerste Nieuwjaars duik in 1958, was
een vriend van hem en kwam na het
zwemmen altijd bij ons langs.”
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In de Eerste Kleine Houtstraat zaten
veel winkels voor de eerste levensbehoeften. Ze kwamen er vrijwel
dagelijks. Het was een drukke winkelstraat, waar auto’s ongehinderd
doorheen reden, met aan weerskanten trottoirs. Toen zij in 1955
trouwde en haar vader op nummer
92 in de Kleine Houtstraat een sanitair winkel begon, ging zij met haar
man achter de winkel wonen en haar
zus op de verdieping erboven. In dat
pand zit nu een winkel voor yogaspecials.
Naast de sanitair winkel zat een
patatboer, toen nog een Nederlander die later in Alkmaar een hotel
begon. Daar haalde ze geregeld een
patatje. Later werd dat snackbar ’t
Snorretje. “Schuin aan de overkant
zat de Spaarne Bioscoop, waar ze
veel westerns vertoonden. Ik ben er
misschien één keer geweest, want ik
hield niet van westerns. Later was
het een sextheater, dat nu nét is opgedoekt.”
Twee panden verderop was de Gasthuispoort. “Daarachter was het
mortuarium. Ik was
amper twintig en
ik vond het eng als
die poort openging,
want dan kwam er
een zwarte auto uit
om een overledene
naar een begraafplaats te brengen.
Bij de poort stond
dan een man in een
donker pak met
gouden tressen het
verkeer te regelen.
Ik was altijd blij als

die poort weer dicht ging. Toen ik
in 1958 zwanger werd, ging ik voor
de controle altijd door zo’n klein zijpoortje via de tuin naar het Sint Elisabeth Gasthuis. Op de kraamafdeling aan het Groot Heiligland werd
later onze eerste dochter geboren.”
Op de hoek met de Gedempte Oude
Gracht was De Spar, die werd gedreven door een zelfstandige ondernemer. Boven de deur staat in koperen
letters ‘De theebus’. Op de andere
hoek zat Hooij’s Wijnhandel. “Daarnaast was banketbakker Nijdam, die
in de wijde omtrek beroemd was om
zijn heerlijke amandelkrullen. Bij
slager Broekhof, in het pand met die
varkens aan de voorgevel, kwam ik
vaak voor riblappen en soepvlees.
Maar vrijdags, als mijn man zijn
weekgeld had ontvangen, haalde
ik baklappen bij de paardenslager
naast de Groendaalsteeg. Die waren
zo zacht als biefstuk.”
“Waar nu het poolcafé is, zat in de
jaren vijftig een naaiatelier, waar ze

van half acht tot vijf uur bezig waren. Daarnaast was
een zuivelhandel. Daar haalde ik rond vijf uur nog wel
eens een fles vanillevla. Dat was toen in opkomst.”
Op de hoek met de Lange Hofstraat zat groentewinkel
Van der Geest. “Het was een groot gezin en ze woonden
achter de winkel. Hun oudste zoon reed door de stad
met de groentekar, die werd getrokken door een paard.”
Jongste zoon Cor startte begin jaren 70 sportschool
Kenamju aan de Gedempte Oude Gracht.
Rond de middag zag ze geregeld de oude schilder Henri
Boot uit het Klein Heiligland door de straat schuifelen,
in gezelschap van Godfried Bomans. Ze gingen dan thee
drinken en brunchen in de Tweede Kleine Houtstraat,
voorbij de Gedempte Oude Gracht. Toen de sanitair
winkel van haar
vader na enkele
jaren verhuisde
naar dát deel van
de straat hebben zij en haar
man daar nog
drie jaar boven
gewoond, waar
in 1960 hun zoon
werd geboren.
Niet lang daarna
zijn ze verhuisd
naar HaarlemNoord, waar hun
tweede dochter
is geboren.

Mevrouw Willems in haar scootmobiel op weg naar de markt

weggehaald. Kort daarna stortte het pand in, gelukkig
zonder dat er iemand binnen was. Daarna werden ook
de twee panden aan weerskanten neergehaald en werden in no-time vijf woningen uit de grond gestampt die
qua bouwstijl niets gemeen hadden met de panden eromheen. Het werd de Stenen Poort genoemd. Haar moeder betrok de benedenwoning rechts op nummer 101.
Toen de linker benedenwoning op nummer 93 na amper
In 1983 strandde een jaar vrijkwam, zag Annie haar kans schoon om weer
hun huwelijk.
in de Kleine Houtstraat te komen wonen. Vanwege haar
“Hij werd vijftig scheiding had ze een blauwe kaart, waarmee je een
en toen had-ie
voorkeursbehandeling kreeg bij de toewijzing van een
De Kleine Houtstraat in de jaren 60 ter
een
ander.
Toen
woning. Met wat hulp van de directeur van de Volkshuishoogte van de Gasthuispoort
zijn we gescheivesting op het Proveniershof kon ze de woning op numden.” Omdat ze geen zin had om de Kersttijd alleen door mer 93 betrekken.
te brengen, zette zij een contactadvertentie, waarna
de vriendschap begon met Sephus de Vos uit IJmuiden.
Veel winkels waren inmiddels uit dit deel van de Kleine
Sinds 1984 hebben ze vaak bij elkaar gelogeerd in Haar- Houtstraat verdwenen. De trottoirs waren er niet meer
lem-Noord of bij Sephus in IJmuiden.
en de straat was autoluw gemaakt. Al met al was het een
Bij een verbouwing van het pand tegenover de Gasthuis- relatief rustige straat geworden. Na het overlijden van
poort, eind jaren 80, werd ook grond onder de fundering haar moeder in 1991 ging ze op nummer 101 wonen, en
daar woont ze nog altijd.
Haar vriend Sephus woont sinds
2020 in het W.F. Visserhuis, een
woonzorgcentrum in IJmuiden.
In de weekends komt hij nog regelmatig bij haar over de vloer. Ze vindt
het fijn dat de Mica Coffee Bar naast
haar wat meer leven in de brouwerij
heeft gebracht.
Over koffie gesproken, na ruim een
uur vroeg mevrouw Willems aan mij:
“Wil je misschien koffie? Enne, je
wilde me toch interviewen? Stel jij
nou eens een vraag.”

De Gasthuispoort rond de jaren 40-50, met daarachter het
mortuarium

Mevrouw Willems is een groot Oranjefan
en daarom is de gevel van haar woning in
Oranjestemming gebracht.
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kijk op de wijk . .

Ewa & Ben

Robert Jaspers Focks
tekst en foto’s

Op een mooie voorjaarsdag
(eindelijk!) begin juni ben ik
aan de praat met Ewa en Ben.
Eerst ontmoette ik Ewa, toen
ik op zoek was naar haar
buurman, en zij zijn planten
en post bleek te verzorgen.
Later trof ik haar met haar
man Ben samen, in hun woning in de Kleine Houtstraat.

woont sinds 1980 in Nederland. Ze
mocht destijds daar, toen ze vertrok,
in het toenmalige communistische
systeem geen bezittingen meenemen
naar Nederland, ook geen spaargeld.
Ze heeft vervolgens echt haar best
gedaan Nederlands te leren, omdat
ze graag wil communiceren met
de mensen en ook Ben geen Pools
spreekt. Ewa was toen ze hier kwam
wonen meteen verliefd op Haarlem.
Ze vinden het prettig in Haarlem en
in deze buurt.
Ben is in Klein Heiligland geboren
en heeft sindsdien nog op meer plekken in de stad gewoond. Ewa en Ben
zijn, na hun huwelijk in 1980 in Polen, inmiddels 42 jaar getrouwd. De
appel valt niet ver van de boom: het
is wel bijzonder dat de moeder van
Ben ook Pools was. Zij woonde beneden, maar is onlangs overleden.
Ze was in 1945 vanuit de Duitse
tewerkstelling vanuit Rostock met
Bens vader naar Nederland gekomen. Ook hij was er tewerkgesteld.
Ben en Ewa hebben de laatste maanden een zware tijd achter de rug
met een aantal sterfgevallen en ze
zijn ziek geweest. Maar nu kijken ze
weer naar de toekomst.

Het is Ben die aansprakelijk is voor
die grappige Jerry Lee Lewis-pianobank in de Lange Hofstraat, en voor
de nagemaakte Banksy-muurschildering er tegenover. Een tijd geleden
had hij op de achtergevel een grote
kaart van Polen geschilderd, met
wapenschilden van steden. Die is nu
weg. Kort geleden had hij een aantal
portretschilderijen van bekende personen uit de ’50-er en ’60-er jaren
in het raam staan, die voor een klein
bedrag te koop waren. Die zagen er
goed uit en waren snel verkocht!
Ben is creatief: hij schildert, tekent
en illustreert. Hij heeft 25 jaar bij
woningbouwvereniging Elan Wonen
gewerkt. Hij deed technisch onderhoud aan woningen en was dan
graag gezien: “Nee, niet die ander,
laat die man met de lange haren
maar komen!” Vroeger had hij lang
haar. Ook illustreerde het krantje
van Elan. Nu is bijna 72 jaar en met
pensioen en maakt hij bijvoorbeeld

Als ik wat vraag naar favoriete plekken in de buurt, dan is het antwoord:
“het eigen huis”. Ewa wil er liever
niet weg. Er zou wel wat verbouwd
kunnen worden, maar dat is erg
duur. Het huis was vroeger van de
bekende judofamilie Van der Geest,
met aangrenzende groentezaak. Een
favoriete plek is ook het Frans Halsmuseum.

Vroeger....
En op de vraag of ze een favoriet
café of restaurant hebben komen er
verhalen van vroeger. Toen de Klein
Houtstraat nog ruig was, met vechtpartijen en een moord. In de straat
werd met fietsen en barkrukken
gesmeten, er ging eens een brommer door het raam, er werd gemept
met een honkbalknuppel. Als er wat
te doen was hingen ze op de eerste
verdieping uit het raam, om te kijken. Tegenwoordig gaan ze graag vis
halen bij Tel in IJmuiden, ook omdat
hun zoon in Velsen-Zuid woont.

geveltuin
Ewa en Ben zorgen samen met hun
overbuurvrouw voor wat misschien
wel de langste geveltuin van de wijk
is, als je die van overbuurvrouw
Graziella er bij telt. Het staat er
helemaal vol en het ziet er aantrekkelijk uit. Veel mensen maken er
foto’s van. Ze hebben twee à drie
jaar geleden nog de Gouden Spriet
(“… of was het de Gouden Palm?”)
gekregen voor de mooiste straattuin. Dit jaar is er wat minder tijd
aan besteed, ook omdat er geen
Opzoomeren was. Ze vinden het wel
stimulerend om met de hele straat
samen aan het werk te zijn met de
vergroening. Aanleiding voor de geveltuin was dat er altijd veel te veel
fietsen tegen de gevel stonden. Dat
gaf lawaai en beschadigingen. De
gevel telkens weer schilderen had
nauwelijks nut, maar dit blijkt er een
mooi middel tegen te zijn. Ze vinden
het erg leuk om met de tuin bezig te
zijn.
Ik had een leuk gesprek!

bijzondere gitaren. Die stelt hij samen uit een tweedehands hals en
elektronica en een zelfgemaakte fantasie klankkast. Die beschildert hij
met iconen uit de rock & roll, zoals
Elvis.

Rock en rockabilly
Hij heeft een enorme hoeveelheid
LP’s uit dit genre. Rock en rockabilly
horen bij hem, dat zie je zelfs in zijn
emailadres. En aangezien veel rock
& rollers een tattoo hebben… Ben
heeft er onder andere één met de
datum 22-7-1976. Dat is de datum
dat hij Ewa voor het eerst zag.
Ewa is een gezellige prater. Ze
werkte 15 jaar in de in de schoonmaak in het Provinciehuis en later in
de zorg. Ze is Pools van geboorte en
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Robert Jaspers Focks
tekst

De gemeente heeft
een ontwikkelaar gevonden voor de Egelantier, namelijk de
combinatie Lingotto en
Hotel Arena. Tijdens
een lange, openbare
verkoopprocedure zijn
drie inschrijvingen
ontvangen en heeft de
gemeente uiteindelijk
een daarvan gegund.
Het plan heet “HOF in
de Egelantier” en biedt
onderdak aan een
boetiekhotel van 95
kamers, tien woningen
voor kunstenaars, een
café-restaurant en een
cultureel programma.

geschilderde poort) en via Kleine
Houtstraat 126. De vier ontsluitingen komen samen in een binnenhof,
het groene hart van HOF.
In de culturele programmering van
HOF wordt rekening gehouden met
een brede doelgroep, van cultureelminnend Haarlem tot internationale
hotelgasten. Voor de invulling van
het programma wordt samenwerking gezocht met Haarlemse kunsten cultuurorganisaties.

Het is de bedoeling dat er via vier
verschillende entrees wordt aangesloten op de wijk. Deze entrees moeten “meegaan in de karakteristiek
van de straat waarin ze uitmonden”.
Twee van deze ingangen kennen
we al: aan de Gasthuisvest en in de
Egelantiertuin. Daarnaast komt er
toegang via Groot Heiligland (de pas

Maar het proces gaat nog verder.
Het vervolg ziet er zo uit:
• De nieuwe eigenaar werkt zijn
plan voor het pand in detail uit (het
ontwerpwijzigingsplan).
• Het plan wordt getoetst aan de
verkoopvoorwaarden en de voorwaarden in het bestemmingsplan
Heiliglanden - de Kamp.

wat leuk dat ! . .

de egelantier . .

Nieuwe eigenaar bekend!

• Het college beslist of het plan ter
inzage gelegd mag worden.
• Zo ja, dan is het plan vervolgens
zes weken in te zien. Belanghebbenden kunnen dan op het plan via
de mail of schriftelijk ‘zienswijzen’
indienen.
• De gemeente beantwoordt alle
reacties in een overzicht. In gesprek
met de eigenaar van het pand wordt
bekeken of de eigenaar aan de wensen tegemoet kan komen. Als dat
niet het geval is, wordt dat uitgelegd
aan de indieners van de ‘zienswijzen’.
• Nadat de ingekomen reacties zijn
beantwoord, stelt het college het
wijzigingsplan vast (vaststellingsbesluit).
• Na publicatie van het vaststellingsbesluit start de beroepstermijn
van zes weken.
• Als geen beroep is ingesteld, staat
het wijzigingsplan een dag na afloop
van de beroepstermijn vast.

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 Dana
Horeman uit de Ravelingsteeg.

...mijn vriendje me voor
mijn veertigste verjaardag als verrassing mee
nam naar ML voor een
nachtje weg. Met dit wonderlijke uitzicht op de
Sint Bavo.

...er op de Raamsingel
een hele bijzondere fiets
geparkeerd staat.

...de Brakeboeretuin altijd bij mijn vrienden
in de smaak valt.

Dit nieuws is pas recent bekend
geworden. Vanwege het “ter
perse gaan” van dit nummer was
het niet mogelijk nu dieper op
het plan in te gaan.
Op de website van de gemeente
– haarlem.nl/egelantier – is meer
informatie te vinden. De Kampheilige zal in het volgende nummer meer aandacht aan het plan
besteden.

...er na een goede sneeuwbui er een
winterse gezelligheid ontstaat tussen
de fietsen op de Gasthuisvest.

kunstwerken op de gevel van Flinty’s
Begin 2021 hebben drie jonge Haarlemse kunstenaars speciaal voor Flinty’s een kunstwerk gemaakt.
De drie jonge artiesten werden uitgekozen, omdat zij in 2020 winnaars van het HIT (Haarlems Interscholair Tournooi) Beeldende Kunst waren.
De beeldend kunstenaar Maarten Bel (https://maartenbel.nl/) heeft de drie jonge kunstenaars begeleid in het bedenk- en maakproces. Voor onderwerp van de kunstwerken zijn de makers gevraagd om aan de hand van de actualiteit iets te bedenken. De plek van de kunstwerken aan de buitenwand van Flinty’s in de Witstraat Haarlem zal
een wisselplek worden, zodat daar de werken van toekomstige jonge beeldende kunstenaars komen te hangen.
Janneke Peletier 16 jaar,
Stedelijk Gymnasium Haarlem
“Mijn kunstwerk gaat over verandering, zeker relevant nu. Ik heb geprobeerd op een simpele manier dat
thema over te brengen
met een paar elementen die te zien
zijn: golven, zon en maan, corona en
een pad naar de horizon, waar die
dan ook te vinden is.”
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Luca de Wind 15 jaar,
Eerste Christelijk Lyceum
“Mijn kunstwerk is geïnspireerd op
mijn ervaring én de ervaringen van
anderen met straatintimidatie. Ik
heb geprobeerd uit te beelden hoe
het voor mij en voor vele anderen is
om op straat te worden nageroepen.
Met mijn kunstwerk wil ik duidelijk
maken dat straat-intimidatie een
groot probleem is
waar meer
mensen
mee te maken hebben
dan je misschien zou
denken.”

Osazee Idemudia 15 jaar,
Montessori College Aerdenhout
“Bij het maken van het schilderij
heb ik gedacht aan iets dat iedereen
kent. We zitten samen in hetzelfde
schuitje met het virus. Met mijn
schilderij wil ik zeggen dat mensen
het beste uit zichzelf kunnen halen
door de Avatar te zijn. Net als de
cartoon
zegt: alleen de
Avatar
meester
van alle
vier de
elementen
kan dit
stoppen.”

dat er om soms in een klein hoekje,
een klein stukje artwork te zien
is. Dat herinnert me aan mijn allereerste concert in 1992: Michael
Jackson in de Kuip.

...als er Amerikaanse vrienden op
bezoek komen, een fietstochtje
langs Molen De Veer een unicum is.

...er voor de Wilhelminakerk op de Gedempte
Oude Gracht een poster in de abri hangt van
de film waaraan ik heb meegewerkt.
...we ons gelukkig mogen prijzen
met het strand van Bloemendaal
en Zandvoort om de hoek.

...ons kindje veilig op
z’n houten Vespa voor
ons huis in de Ravelingsteeg kan spelen.
...we dit jaar nog hebben kunnen schaatsen op de Veerplas,
en dat zelfs in de pandemie.
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WIJKINFORMATIE . . .

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

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

E-mail:
hdkwijkraad@gmail.com
Website:
www.wijkraadheiliglandendekamp.nl
Facebook:
www.facebook.com/wijkraadHDK/
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Maarten Breuker
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E-mail:
kampheilige@gmail.com
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Informatie over adverteren in de Kampheilige is
verkrijgbaar via kampheilige@gmail.com

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

140 23
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0900 8844

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

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

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