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GREIS naar Wenen!

het Proveniershof de Belgen van
de Brusselse Vijfhoek.
Het werk van Joke Tijs beklijft. Net als vorig jaar. Maar
iets meer Vijfhoekkracht uit
België zou volgend jaar nog leuker zijn.

Vertellers op sfeervolle locaties

zen dragen vaak wapens’
door Nuel Gieles

tert alleen maar.’’
Gerda: ,,Is dat zo?’’
Nel: ,,Ja, gekkie. Laatst was
hij weer voor de televisie.’’
Gerda: ,,Maar wie dan?’’
Nel: ,,Die van de SP was wel
grappig. Roemen, of zo.’’
Gerda: ,,Ja, leuke naam.’’
Nel: ,,Het is toch allemaal
niks joh. Maar ik heb echt om
hem moeten lachen.’’
Gerda: ,,Dan doe ik die
maar, SP. Maar nu ga ik, heb
belangrijkere dingen te doen.
De hond moet nog worden uitgelaten.’’

zen. Maurice Ploem, Ada Kors,
Christine Bangert en Leo van
Velzen laten via en cassettebandje een aantal van de gedichten horen. De vertegenwoordigster van woonmaatschappij Ymere zet het bandje

H A A R L E M - Zaterdag kon er gratis worden geparkeerd, maar tot
een stormloop op de spiksplinternieuwe Raaksparkeergarage
leidde dat geenszins. Hooguit
was de helft van de bijna duizend
beschikbare plaatsen bezet. Verkeersproblemen deden zich dan
ook absoluut niet voor op en
rond het verkeersknooppunt van
de Raaksbruggen, dat speciaal
vanwege de nieuwe garage onlangs opnieuw is ingericht.
Alsof de Haarlemmers nog
moeten wennen aan de aanwezigheid van de grootste parkeergarage van de stad. Enthousiast
is Bert van der Wal uit Haarlem
in ieder geval wel. ,,Fantastisch’’,
meent hij, ,,midden in de bin-

nenstad, heel leuk. Nu komen
we eindelijk weer eens in straatjes als de Zuiderstraat en de Jacobijnestraat.’’
Punten voor verbetering worden er door diverse mensen echter ook genoemd. Het is een beetje zoeken naar de voetgangersuitgang, waarvan de grote garage er ook maar één heeft, meent
iemand. De parkeervakken zijn
krap bemeten. ,,Leuk dat het gratis is vandaag’’, zegt oud-Haarlemmer
Henk
Wijkhuisen,
,,maar ik was hier gisteren ook
en toen vond ik het toch aan de
dure kant. Als meest gastvrije
stad van Nederland zou ik toch
iets van de prijs afdoen.’’ En pal
naast de voetgangersuitgang op
de eerste parkeerlaag ligt een te

krappe en vreemde bocht in de
rijroute, stelt Amsterdammer
Bernard Waardijk vast. Veel automobilisten belanden daardoor
op een verkeerde rijstrook, tegen
de rijrichting in.
Dankzij de tegenvallende belangstelling voor de parkeergarage kon illustrator Merijn Hos
in relatieve rust op de eerste parkeerlaag werken aan een grote
muurschildering. Op speciaal
verzoek van de Illustratie Biënnale, een nieuw festival voor illustratoren dat aanstaande zaterdag in de Toneelschuur wordt
gehouden, heeft hij een kleurig
bloemmotief ontworpen voor
deze twintig meter lang muur.
Morgen moet zijn muurschildering klaar zijn.

wordt de man ervan verdacht in
dezelfde periode een bromfiets
te hebben gestolen, ook in Haarlem. De verdachte, die zich tijdens de zitting heeft beroepen
op zijn zwijgrecht, en zijn medeverdachten gingen steeds op dezelfde manier te werk. Ze bestelden een pizza of taxi en sloegen
hun slag zodra de betreffende
pizzakoeriers en taxichauffeurs
alleen waren. Ze zetten de slachtoffers een mes op de keel en bedreigden hen ondertussen met
geweld en de dood. Tijdens de
laatste overval op een pizzakoerier kon de verdachte op heterdaad worden aangehouden. Een
van zijn medeverdachten is in februari al veroordeeld tot achttien
maanden jeugddetentie, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Deze man was bij drie van de
vijf overvallen betrokken.
De 19-jarige Haarlemmer tegen wie nu zes jaar cel is geëist,
zat voor de overvallen al in een
Justitiële Inrichting wegens eerder gepleegde strafbare feiten en
was begin september niet teruggekeerd na zijn verlof. Hier heeft
de officier van justitie in haar eis
rekening mee gehouden, alsmede met het feit dat de man in zeer
korte tijd meerdere overvallen
heeft gepleegd en dat zij het gevaar voor recidive hoog inschat.
Uitspraak over twee weken.
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maar dat maakt het ook knus.
Er is geen metertje van de kamer onbezet. Terwijl buiten de
regen valt op de oude muren
vertellen Henriëtte Dekkers,
Eric Lammers, Ria Schlütter en
Piet Paree ieder op eigen wijze
hun ’Verhalen uit den vreemde’,
als thema van deze avond. De
stemmige klezmermuziek van
de muziekgroep Zelikob vervolmaakt de sfeer.
Verhalenfestival Kennemerland, Stichting
Vertelkunst Haarlem. www.deblauwekom.nl/vertelkunst

