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Initiatiefneemster is de Haar-
lemse ontwerper/art-director
Marlies Visser van de gelijknami-
ge Studio Marlies Visser. Zij
kwam in contact met een aantal
illustratoren en realiseerde zich
dat het diverse werk dat zij ma-
ken nooit op een centrale plek
bijeen is. De Illustratie Biënnale
creëert een plaats, waar makers
en belangstellenden met elkaar
in contact kunnen komen. En is
er dan een betere locatie denk-
baar dan de Toneelschuur, die

immers ontworpen is door veel-
zijdig striptekenaar en kunste-
naar Joost Swarte?

,,Noem dit gebouw maar een
ruimtelijke illustratie’’, zegt
Marlies Visser. Voor één dag is de
Toneelschuur voor deze Illustra-
tie Biënnale omgedoopt tot mu-
seum, museumwinkel incluis.
Swarte komt de tentoonstelling
om half twaalf zelf openen.

Visser: ,,Het leek me een leuk
idee om elke twee jaar te laten
zien dat er heel veel verschillen-
de illustraties gemaakt worden
op gebied van mode, kinderboe-
ken en noem alle terreinen maar
op. Daar valt ook het nodige over
te zeggen. In de grote zaal vertel-
len gedurende de dag negen ver-
schillende sprekers uit diverse
disciplines over hun passie en
hun werk. Literatuur, theater,
journalistiek, internet, politiek
en wetenschap... het komt alle-

maal aan bod.
Speciale gast is de Chinees-Ne-

derlandse Haarlemmer Thé
Tjong-King, bekend van zijn
jeugdboekillustraties en onlangs
winnaar van de prestigieuze
Max Velthuijsprijs 2010. Een an-
dere gast is medisch illustrator
Maartje Kunen die heel gedetail-
leerde anatomische tekeningen
van mens en dier maakt.’’

,,Strips vormen maar één on-
derdeel van de getekende en geïl-
lustreerde wereld. Waarom zou
je je daartoe beperken? Illustra-
toren beïnvloeden elkaar op al-
lerlei manieren. Er hebben tal
van kruisbestuivingen plaats.
Dat willen we laten zien, onder
meer met een digitale expositie
met werk van meer dan honderd
illustratoren.’’

Illustratie Biënnale 2010, zaterdag 5 juni
van 11.30 - 18 uur in de Toneelschuur

Illustratie Biënnale zaterdag
te bekijken in Toneelschuur
door Nuel Gieles

HAAR LEM - Tekeningen, plaat-
jes, decoraties, illustraties zijn
van alle tijden. Maar anno 2010
leven we in een heuse beeldcul-
tuur. Dan gaat het niet alleen om
cartoons en stripverhalen. Dat
wordt geïllustreerd tijdens de Il-
lustratie Biënnale in de Toneel-
schuur op zaterdag 5 juni.

Dat zegt Els van Uhm Visser na-
mens het Historisch Museum
waar tot 13 september nog de ten-
toonstelling ’Damast, het witte
goud van Haarlem’ is te zien. We-
gens het grote succes bij het pu-
bliek en de vele vraag naar ach-
tergrondinformatie over het
Haarlemse damast van weleer
heeft conservator Fransje Hovin-
ga-van Eijsden er nu een boekje
over geschreven. Het is inmid-
dels in het museum (Groot Hei-
ligland 47) voor € 4,50 te koop of
via de website van het museum te

bestellen.
In haar boekje belicht Hovinga

hoe Haarlem in de zestiende en
zeventiende eeuw wereldbe-
roemd werd door de productie
van zeer fijn geweven en bijzon-
der wit gebleekt linnen damast.
Ze beschrijft hoe het damast
werd geweven, waarom het
Haarlemse damast zo in trek was
en waarom alle koningshuizen
er hun tafels mee wilden versie-
ren. Haarlems damast was vol-
gens haar toen hét geschenk.
Ook besteedt conservator Hovin-
ga veel aandacht aan een bijzon-
der koninklijk damast uit 1611. 

De nu lopende tentoonstelling
is de laatste die ze voor het muse-
um heeft gemaakt. De Haarlem-
se kunsthistoricus wil zich meer
kunnen richten op haar collectie
waaiers van zo’n 9000 exempla-
ren. Om die reden zet ze een

punt achter haar vrijwilligers-
werk als conservator.

Van Uhm: ,,Vorig jaar trokken
we 9480 bezoekers. De expositie
over damast loopt nu ruim twee
maanden en we zitten al op ruim
4600 bezoekers, bijna de helft
van het afgelopen jaar! We zijn
daar erg blij mee en denken dat
het deels komt door het onder-
werp waar een heel speciale
groep in is geïnteresseerd. Ook
doen we nu meer aan pr en onze
conservator is zelf ook heel wer-
vend bezig.’’ De tentoonstelling
trekt volgens Van Uhm ook extra
bekijks vanwege een aantal
stadswandelingen en fietstoch-
ten die rondom de expositie zijn
georganiseerd. De komende
maanden worden nog enkele
stadswandelingen en fietstoch-
ten georganiseerd.
www.historischmuseumhaarlem.nl

Expositie over damast trekt veel
bekijks in Historisch Museum
door René Torley Duwel

HAAR LEM - ,,We hebben echt het
gevoel met deze tentoonstelling
in de roos te hebben geschoten.
Inmiddels hebben al bijna vijf-
duizend mensen het Historisch
Museum Haarlem bezocht en
dat is echt heel veel.’’

Meerjazz begon dit jaar veelbe-
lovend, vooral qua bezoekers-
aantallen. De prettige tempera-
tuur en de toegankelijke bands
op de vroege vrijdagavond zorg-
den voor een goed gevuld Raad-
huisplein. Veel ouders met kin-
deren, stelletjes op leeftijd en
enkele groepen jongeren ver-
plaatsten zich van tent naar
tent. Velen genoten vooral van
de lange tussenstops met een
wijntje op de binnenplaats. Zo
vroeg in de avond waren er twee
muziekgroepen die op verschil-
lende wijzen poogden de me-

nigte in beweging te krijgen:In
de Raadhuis Burgerzaal van het
gemeentehuis het Britse Pasade-
na Roof Orchestra met jaren ’20
en ’30 swing en in Paviljoen A
Hans Dulfer in dancebezetting.
Als het een wedstrijd was zou
Pasadena de punten krijgen
voor de muziek en Hans Dufler
voor de presentatie. Saxofonist
Hans Dufler waant zich op Dan-
cevalley met zijn DJ Tiësto-ach-
tige pompende beats.Daarmee
krijg je zowel jong als oud pu-
bliek aan het dansen. 

Later op de avond wordt het

alleen maar drukker. Met name
voor publiekstrekker Cuby en
zijn Blizzards. Even daarvoor
beleeft het festival een onver-
wacht hoogtepuntje. Tijdens
het laatste nummer van het
technisch hoogstaande optre-
den van Trio John Clement in
de Raadhuis Trouwzaal be-
treedt er opeens een oudere
man het podium. Na een han-
deling die lijkt op het rechtzet-
ten van het kunstgebit steekt de
man beide pink- en ringvingers
in de mond en fluit op verras-
send kundige wijze het laatste
nummer mee, een vreugdevol
en ontroerend moment. Het
blijkt te gaan om Ton Baten-
burg, artiestennaam ’Anthony
Mouny Batten’ uit Amstelveen.
De avond wordt funkrockend
afgesloten door Defunkt Soul,

maar voor velen was er na Cuby
geen reden meer om te blijven.

De zaterdag verloopt aanzien-
lijk stroever. Het prettige weer
heeft plaatsgemaakt voor regen.
Met als effect dat er tot een uur
of tien in de avond meer perso-
neel en muzikanten aanwezig
zijn dan publiek. Sneu voor
Yuri Honing en zijn Acoustic
Quartet in Paviljoen D, van het
dertigtal mensen dat naar zijn
optreden komt kijken praat ook
nog eens de helft er gewoon
doorheen. Zonde van een kun-
dige groep, die op zijn beurt
ook weer niet de lef heeft de
aandacht op te eisen. 

Animo
Er is wel animo voor het jaar-
lijkse Nationaal Big Band Con-
cours. De Allotria Big Band pro-

longeerde dit jaar zijn titel. Net
als vorig jaar mag de bigband
uit Zwolle de Dick Trom Trofee
mee naar huis nemen. De Ame-
rikaanse Eric Steckel trekt veel
publiek maar verrast muzikaal
niet. De twintigjarige bluesgita-
rist en zanger staat al sinds zijn
elfde op het podium, maar
leunt nog steeds op covers als
’The Thrill is Gone’ van BB
King.

De zondag verloopt nog rus-
tiger dan de zaterdag. Het
drukst is het bij de uitreiking
van de Meer Jazzprijs, die dit
jaar naar Willem Breuker gaat.
Helaas kon de 65-jarige muzi-
kant, componist en arrangeur
niet aanwezig zijn wegens ziek-
te. Het Willem Breuker Kollek-
tief trad zonder hem op tijdens
de uitreiking.

Meerjazz Hoofddorp, Bernard Berkhout̀s swing orchestra & Lindyhoppers. FOTO HANS DE BRUIJN

Willem Breuker kon wegens ziekte prijs niet op komen halen

Meerjazz 2010 wisselvallig 
door Maarten Claus

H O O FDD O R P - Op Meerjazz liep de sfeer en de muziek ge-
lijk aan het weer. Wisselvallig, met hier en daar een zon-
nig moment. Willem Breuker liep wegens ziekte zijn mo-
mentje mis.

Doe dat nou toch niet! De for-
mule van de Vijfhoek lijkt op
het eerste gezicht duidelijk ge-
noeg. Alhoewel... Dit was de
vijfde keer. In eerste instantie
een reactie op de jaarlijkse
Kunstlijn in november die
steeds groter en groter werd. In-
middels doen ruim vijfentach-
tig kunstenaars mee aan de rou-
te in de binnenstad. En die ko-
men lang niet allemaal uit de
wijk zelf. Met zo’n namaakko-
ningin zet je je als organisatie
niet serieus genoeg op de kaart.
Da’s jammer, want de Vijfhoek-
kunstroute is dat in menig op-
zicht wel waard.

Dat blijkt ook als er zaterdag-
middag een massa mensen door
de wijk gaat.

Helaas, dit jaar doet de
Schouwburg niet mee. Een ge-
plande balletvoorstelling stond
de dialoog met de beeldende
kunst in deze creatieve omge-
ving even niet toe. Jammer,
want de kunstroute gaat juist
graag het gesprek aan met an-
dere culturele uitingen.

Zie bijvoorbeeld het interes-
sante ’Lakendichtproject’. Door
de hele wijk hangen meer en
minder geslaagde uitingen van
dichters uit de Spaarnestad en
(wijde) omgeving. Poëzie lijkt
zich een vaste plek in de jaar-
lijkse manifestatie te hebben
veroverd. De internationaal ver-
maarde IJmuidense Dada-dich-
ter Hans Clavin exposeert in de
Nieuwe Kerk met zijn beteken-
de zwerfkei. Op het wit graniet
kalkt hij in zwart: ’Ein Stein’.
Dat geeft te denken.

Een Hebreeuws lakengedicht
van Debbie Citroen hangt ook
in de Nieuwe Kerk. Een Israëli-
sche dichter in de Nieuwe Kerk,
in 1649 door architect Jacob van
Campen gebouwd naar het
voorbeeld van de oudtestamen-
tische tempel van Jeruzalem.

Zwart-wit zien we ook terug
bij de koeien van Barbara Mas-
cini in restaurant De Wandelaar.
Haar koe in dito kleuren valt
onmiddellijk op. Tussen haar
mensportretten en koeien ligt

een aanraakbaar kleine wereld:
,,Koeien zijn van die onhandige
lobbesen met zo’n lieve blik. Ze
zijn de vaste factor in mijn werk
en staan voor kracht, aarde en
trouw. Ik vind ze altijd mooi.’’

Ernaast hangt ’Meisje met
groene stola’, en een aantal me-
rels en honden die Mascini in
haar ’Atelier di Palanzo’ in ge-
schilderd beeld gevangen heeft.

Voor wie ervan houdt is ook
het inmiddels gerenoveerde
Ymere-huisje van Nico Boon-
ders in de Proveniershof zeker
een bezoekje waard. Zwartlede-
ren Nico overleed er vorig jaar
op 88-jarige leeftijd. In afwach-
ting van de volgende bewoner
zijn er nu lakense gedichten in
zijn opgeknapte woning opge-
hangen. Met een spiegel in de
hand kan de bezoeker ’spiegel-
gedichten’ aan het plafond le-
zen. Maurice Ploem, Ada Kors,
Christine Bangert en Leo van
Velzen laten via en cassette-
bandje een aantal van de ge-
dichten horen. De vertegen-
woordigster van woonmaat-
schappij Ymere zet het bandje

even zachter: ,,Mensen vinden
het nogal afleiden als ze hier
rondkijken.’’

Bij Richard Vennik van de
jonge ateliergalerie aan de
Nieuwe Raamstraat 10 weten de
live-dichters Lucas Hirsch, John
Schoorl en Bas Belleman wel de
aandacht vast te houden, nog
ondersteund door de flamenco-
gitaar van Piet van Steen.

Buiten kijkt een jongetje naar
een bronzen beeld dat op zon-
dagmiddag onder een party-
tent een plaats gevonden heeft:
,,Ik zie er een vrouw in’’, zegt
het tegen zijn vermoedelijke va-
der en moeder. ,,Maar dan zon-
der hoofd. Hier waren haar be-
nen. Hier is haar buik. Daar
haar tieten. En hier zijn haar ar-
men begonnen.’’

Het is een rake observatie.
En dan zijn er in de tent van

het Proveniershof de Belgen van
de Brusselse Vijfhoek.

Het werk van Joke Tijs be-
klijft. Net als vorig jaar. Maar
iets meer Vijfhoekkracht uit
België zou volgend jaar nog leu-
ker zijn. 

’Ik zie een vrouw, maar dan zonder hoofd...’ 

In onze Vijfhoek geeft
kunst veel te denken

door Nuel Gieles

HAAR LEM - Hoe leuk kan het
zijn een vorstin te persifleren?
Meestal doet onze Beatrix het
zelf beter. De koningin die vrij-
dagavond gehuurd was om de
opening van de vijfde Vijfhoek-
kunstroute luister bij te zetten,
ging het er in de eerste plaats
om de ’Orde van de Vijfhoek’ te
verstrekken. Voor alle leden van
de organisatie een speldje. 

Op straat en muur... Overal kunst. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Diverse oude Haarlemse hofjes
liggen verstopt in de stad. De
toegangspoort is meestal geslo-
ten, je loopt er gemakkelijk aan
voorbij. 

Zaterdagmiddag is op zeven
poortdeuren een affiche ge-
plakt. In die hofjes speelt zich
het Verhalenfestival Kennemer-
land af. Per locatie zijn telkens
twee vertellers aan het woord,
afgewisseld met muziek van bij-
voorbeeld een harpiste, een fa-
gottrio, een duo van fluit en gi-
taar, elk hofje anders. 

Het is niet mogelijk alle loca-
ties af te lopen en alle verhalen
te horen. ,,Nee, dan mis je over-
al een stuk,’’ legt vertelster
Nancy Wiltink uit. ,,We probe-
ren de bezoekers zeker een half
uur vast te houden voor een
complete vertelvoorstelling met
muziek.’’ Samen met collega
Naomi Stern en luitspeelster
Anneke van Tongeren heeft ze
net haar voorstelling afgerond.
Het is opvallend dat het voorna-
melijk vrouwen zijn die naar de
verhalen en muziek in de hofjes
komen luisteren. Bij Nancy en
Naomi was het anders. ,,Er
kwam een grote groep studen-
ten binnen uit Nijmegen,’’ ver-
tellen ze. ,,Die hadden toevallig
deze middag een hofjesrondlei-
ding geboekt. Er waren veel
jonge mannen bij. Ze vragen
dan wel hoe lang het gaat du-
ren.’’ 

Natuurlijk komen er in elk
hofje mensen midden in een
verhaal binnen. Ze worden op-
gevangen door hofjesbewoners
als gastvrouw. Je kunt als bezoe-
ker stilletjes aansluiten, maar je
stoort de verteller wel en je mist

een deel van het verhaal. Weer
wordt gewaarschuwd. ,,Het is
de bedoeling dat je op tijd komt
en naar het héle verhaal luis-
tert.’’ In het hofje van Bakenes
woont gastvrouw Agnès Mi-
chard in een eeuwenoud klein
huisje. De van oorsprong Fran-
çaise serveert zelfs drankjes en
hapjes. 

Ondertussen kom je als be-
zoeker van het gratis vertelfesti-
val in hofjes waarin je anders
niet snel zult komen. Het hofje
In den Groenen Tuyn, het Zui-
derhofje en het Wijnbergshofje

zijn meestal gesloten voor pu-
bliek. De tuinen zijn nu op z’n
mooist. Veel bezoekers hebben
een fototoestel bij zich om de
unieke locaties vast te leggen.
Als de eerste druppels regen
vallen roept verteller Eric Lam-
mers in het Frans Loenenhofje
zijn gehoor bij elkaar en loodst
ze met stoel en al onder een af-
dak. Daar pakt hij de draad
weer op. Gelukkig is de nattig-
heid dan nog van korte duur.
De middageditie van het vertel-
festival in de tuinen kan wat het
weer betreft rustig worden afge-

maakt.
Dat is anders bij de avond-

voorstelling van het verhalen-
festival, dat zich na half negen
afspeelt in de Ruïne van Brede-
rode in Santpoort-Zuid. Er was
een kampvuur gepland, buiten
op het grasveldje. Door de re-
gen kan dat niet doorgaan en
moeten de vertellers uitwijken
naar de torenkamer in de ruïne.
Deze historische plaats is zeker
zo sfeervol, mede door de open
haard waarin een vuurtje
brandt. De ruimte is te klein
voor de hoeveelheid bezoekers,

maar dat maakt het ook knus.
Er is geen metertje van de ka-
mer 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 vervol-
maakt de sfeer. 

Verhalenfestival Kennemerland, Stichting
Vertelkunst Haarlem. www.deblauwe-
kom.nl/vertelkunst

Verhalenfestival Kennemerland

Vertellers op sfeervolle locaties
door Paula Zuidhof

Er klinkt muziek vanachter eeu-
wenoude muren, even later ap-
plaus. De deur van het hofje van
Bakenes gaat open en een groot
gezelschap komt uit het smalle
steegje achter de poort. ,,Hier is
het,’’ wijst de man voorop. ,,Wij
hebben al geluisterd. In dit hof-
je wordt muziek gemaakt én
een mooi verhaal verteld.’’

Eric Lammers vertelt een verhaal in de torenkamer van de Ruïne van Brederode. FOTO UNITED PHOTOS/ONNO VAN MIDDELKOOP
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’Het leukst is het 
om een goalpunt
te maken’

HAARLEM 2

Soms denk ik weleens dat de
oorzaak van de zwevende kie-
zer ligt in ons perfecte landje.
Misschien gevaarlijk om dat
in deze ’economisch zware tij-
den’ te zeggen, maar het gaat
eigenlijk best wel goed hier.
Laatst at ik een Turkse Pizza
in Schalkwijk. Op een terras.
Achter me zaten twee vrouwen
en een hond. De vrouwen keu-
velden eerst twintig minuten
over ’die trut van een buur-
vrouw’, daarna nog eens vijf
over hondepoep (’Dat beest
van mij schijt rare stront’),
waarna de politiek aan de or-
de kwam. Mijn afluisteroor
leerde me dat deze Nel en Ger-
da zwevende kiezers waren.

Nel: ,,Om te stemmen, heb
je zo’n pas nodig hè.’’

Gerda: ,,Pas?’’
Nel: ,,Zo’n stempas. Die

gooien ze door je bus.’’
Gerda: ,,Ik zal eens kijken

thuis dan. Ik ga PvdA stem-
men.’’

Nel: ,,Dat is met Cohen!
Moet je niet doen joh! Die stot-
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 uit-
gelaten.’’

B R A M  E N D E D I J K
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Zweven
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Dat constateren de politie Ken-
nemerland en de gemeente
Haarlem. Het gaat om de hard-
drugsgebruiksruimte aan de
Gravinnesteeg, de opvang in het
Magdalenaklooster en nachtop-
vang ’De Slaaphoek’ aan de Bake-
nessergracht. De afgelopen jaren
hebben zich diverse incidenten
voorgedaan waarbij bezoekers

van opvangcentra met een wa-
pen dreigden. Dat leverde niet
alleen riskante situaties op voor
medebezoekers, maar ook voor
het personeel van de opvangcen-
tra, beveiligers van het particu-
liere bedrijf Alpha Security en
voor politieagenten.

De gemeente wil met Brijder
Verslavingszorg en het Leger des
Heils zo snel mogelijk harde af-

spraken maken om wapenbezit
en -incidenten in hun onderko-
mens tegen te gaan. Die afspra-
ken zijn geen overbodige luxe.
Want eerder gesloten convenan-
ten blijken in de praktijk dus een
dode letter. Althans, dat kan uit
het gemeentelijke Actiepro-
gramma Sociale Veiligheid 2011
worden opgemaakt.

Wilma Bus van Brijder Versla-
vingszorg stelt dat zich in en bij
de harddrugsgebruiksruimte
aan de Gravinnesteeg weinig on-
veilige situaties hebben voorge-
daan. ,,In anderhalf jaar tijd is
een bezoeker door de politie op-
gepakt, omdat deze een nep-

vuurwapen op zak bleek te heb-
ben. De bezoeker werd overigens
niet in de gebruiksruimte be-
trapt, maar buiten. Zware hard-
drugsgebruikers hebben om ver-
schillende redenen wel eens een
aardappelschilmesje of een an-
der scherp voorwerp bij zich. Het
gaat om verslaafden die op straat
leven en voor hun eigen veilig-
heid willen zorgen. Maar mesjes
worden bijvoorbeeld ook ge-
bruikt als gereedschap, om er
drugs mee te versnijden.’’ 

,,Wanneer bezoekers van de
gebruiksruimte een wapen bij
zich blijken te dragen of betrok-
ken raken bij een ander incident,

kunnen zij door ons voor een be-
paalde periode worden geweerd.
Ze mogen dan wel hun metha-
don afhalen, maar moeten direct
daarna het pand verlaten.’’ 

Leger des Heils-manager Mar-
cel Kooijman rept eveneens over
een beperkt aantal incidenten.
,,In onze nachtopvang bleek één
bezoeker een gaspistool bij zich
te hebben. Wij merkten dat toen
hij het pistool in zijn kluisje wil-
de opbergen. We hebben de poli-
tie ingeschakeld en de man
mocht een tijdje niet meer de op-
vang in. Ook bij ons komt het
voor dat verslaafde bezoekers om
zich te beschermen of om drugs

te versnijden een mes bij zich
hebben.’’

,,Wij hebben met Alpha Secu-
rity intussen een aantal afspra-
ken gemaakt om incidenten te-
gen te gaan. Zo zorgen zij er on-
der meer voor dat in de directe
omgeving van onze panden niet
in drugs wordt gehandeld.’’ 

Bij de opvangcentra is eind vo-
rig jaar een proef gehouden
waarbij bezoekers voor binnen-
komst werden gecontroleerd op
wapenbezit, onder meer met
mobiele detectiepoortjes. Bin-
nenkort moet duidelijk worden
of, en zo ja: op welke wijze, het
fouilleren wordt voortgezet.

’Daklozen dragen vaak wapens’ 
Haarlem ziet veiligheidsrisico, Leger des Heils en Brijder spreken van enkele incidenten

HAAR LEM - Flink wat daklozen in Haarlem lopen gewapend
rond. Bezoekers van opvangcentra in de binnenstad dra-
gen niet alleen vaak een schroevendraaier, mes of ander
scherp voorwerp op zak, maar blijken ook (nep)vuurwa-
pens bij zich te hebben.

door Carlo Nijveen

in haarlem-noord
’De Delft’ gaat in
de verkoop
Aanstaande zaterdag 5 juni
start de verkoop van de wonin-
gen in het nieuwbouwcomplex
’De Delft’ Hoog & Laag van
Ymere in Haarlem-Noord. Het
complex bestaat uit twee ge-
bouwen, een toren van negen
lagen en een langgerekt gebouw
van vijf lagen. Het aanbod van
woningen is gevarieerd, van
starterswoningen tot comforta-
bele appartementen en riante
penthouses. Bijzonder aan de
woningen is het panoramische
uitzicht over de weilanden en
de duinen aan de westkant van
Haarlem. De verkoop gaat van
start in het informatiecentrum
Delftwijk Vernieuwt, Marsman-
plein 5-7, tussen 11.00 en 14.00
uur.

komen een paar roeiers langs,
ze dragen hun boot boven het
hoofd, na er eerst een paar flin-
ke plenzen water uit te hebben
gegooid. Voor het botenhuis is
het een drukte van belang.
Maar ook op het bovengelegen
terras en in het clubhuis zelf is
het dringen geblazen. Mensen
staan gezellig te keuvelen en
houden met een schuin oog de
start in de gaten. Op de tafels
staan heerlijke hazelnoot-, ap-
pel- en kersentaarten en voor
het kennersoog zijn er ook en-
kele pikante quiches te ontdek-
ken. Op de achtergrond is al het
carillonnetje van een paar
champagneglazen hoorbaar.
Iedere roeier die wilde deelne-
men aan de lenterace moest
voor dit jubileum een taart inle-
veren. Madelon Meijer, de secre-
taris van de vereniging, die in
het botenhuis bezig is met de
deelnemerslijsten: ,,Vroeger was
deze race al een grote happe-
ning, heel Haarlem en Heem-
stede kwam er op af, er lagen tal
van dekschuiten in de vaart van
waaraf men de wedstrijden
volgde. Maar we hebben nu een
uitgebreide accommodatie en
daarin is plaats voor veel meer
mensen dan toen. Zelf heb ik
nooit wedstrijden geroeid, maar
de vereniging heeft heel wat
kampioenen voortgebracht. Ik

De vereniging bestaat dit jaar
één en een kwart eeuw. Reden
voor een grote eendaagse wed-
strijd waaraan door tal van
ploegen in Nederland wordt
meegedaan. De straten rondom
het Marisplein, waar de vereni-
ging resideert, raken haast ver-
stopt van de opleggers met
skiffs en achten. Voor sommige
straten staan jongens en meisjes
die keurig aangeven waar je wel
en niet kunt parkeren. De
KRZV Het Spaarne kan in de
buurt wel een potje breken. Een
roeivereniging brengt over het
algemeen een beschaafd publiek
met zich mee en supportersrel-
len zijn ondenkbaar. Veel om-
wonenden zijn lid van de ver-
eniging, die zich financieel pri-
ma kan bedruipen. Eindelijk
dus eens geen klaagverhalen.
Op het terrein bij het clubhuis

noem mensen als Gerritjan Eg-
genkamp, Jochem Verberne,
Harriet van Ettekoven, Anita
Meiland en Ivo Snijders. Roeien
is een prachtige sport, je ge-
bruikt al je spieren. En er is
heel wat techniek voor nodig.
Een mooie combinatie. Het is
wel jammer dat het nu regent,

maar aan de andere kant is dat
ook niet zo erg: je hebt nu veel
minder last van pleziervaart,
waardoor de boten uit balans
kunnen raken.’’
Karina Schilte is voorzitter van
de lustrumcommissie. ,,De ver-
eniging kan zichzelf financieel
goed redden. De leden zorgen

voor alles: er zijn maar twee be-
taalde krachten in dienst, de
bootsman en de beheerder van
het gebouw. We zijn een vereni-
ging voor en door de leden. We
zorgen zelf voor het materiaal
en hebben nu zelfs een ruimte
voor indoortraining. Vroeger
was er een ballotagecommissie,

maar die hebben we niet meer.
Veel mensen die tijdens de stu-
die hebben geroeid, zijn hier
uiteindelijk naar toe gekomen.’’
Genoeg gepraat. De wedstrijd
vraagt onze aandacht. Er komt
een skiff in zicht, bemand door
een roeier die zich met kracht
de toekomst in trekt.

Een druilerige dag, maar een prachtige Lenterace. FOTO UNITED PHOTOS/ONNO VAN MIDDELKOOP

Genoeg taarten
voor 125 kaarsjes

Lenterace KRZV Het Spaarne

door Cees van Hoore

HEEMSTEDE - Al lieten de
weergoden het gisteren flink
afweten, de lenterace van de
jubilerende Koninklijke
Roei- en Zeilvereniging ’Het
Spaarne’ in Heemstede was er
niet minder geslaagd om.
Met door de leden zelfgebak-
ken taarten verschanste het
publiek zich in het clubhuis
en genoot van de voortzwoe-
gende roeiers. 

HAAR LEM - Zaterdag kon er gra-
tis worden geparkeerd, maar tot
een stormloop op de spiksplin-
ternieuwe Raaksparkeergarage
leidde dat geenszins. Hooguit
was de helft van de bijna duizend
beschikbare plaatsen bezet. Ver-
keersproblemen deden zich dan
ook absoluut niet voor op en
rond het verkeersknooppunt van
de Raaksbruggen, dat speciaal
vanwege de nieuwe garage on-
langs opnieuw is ingericht.

Alsof de Haarlemmers nog
moeten wennen aan de aanwe-
zigheid van de grootste parkeer-
garage 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 straat-
jes als de Zuiderstraat en de Jaco-
bijnestraat.’’

Punten voor verbetering wor-
den er door diverse mensen ech-
ter ook genoemd. Het is een beet-
je zoeken naar de voetganger-
suitgang, waarvan de grote gara-
ge er ook maar één heeft, meent
iemand. De parkeervakken zijn
krap bemeten. ,,Leuk dat het gra-
tis is vandaag’’, zegt oud-Haar-
lemmer 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 au-
tomobilisten belanden daardoor
op een verkeerde rijstrook, tegen
de rijrichting in.

Dankzij de tegenvallende be-
langstelling voor de parkeerga-
rage kon illustrator Merijn Hos
in relatieve rust op de eerste par-
keerlaag werken aan een grote
muurschildering. Op speciaal
verzoek van de Illustratie Biën-
nale, een nieuw festival voor il-
lustratoren dat aanstaande za-
terdag in de Toneelschuur wordt
gehouden, heeft hij een kleurig
bloemmotief ontworpen voor
deze twintig meter lang muur.
Morgen moet zijn muurschilde-
ring klaar zijn.

Merijn Hos (op de achtergrond) werkt met een vriend aan de muurschildering. FOTO UNITED PHOTOS/SANDER KONING

Stormloop op nieuwe
Raaksgarage blijft uit
door Henk Geist

HAAR LEM - De landelijke Straat-
speeldag begint deze woensdag
in de Churchilllaan in de Haar-
lemse wijk Zuiderhout. Organi-
sator Veilig Verkeer Nederland
heeft de straat uitgekozen om
het evenement in Noord-Hol-
land af te trappen.

Van 7.30 tot 20.00 uur is
woensdag de hele straat afgeslo-
ten voor autoverkeer, zodat kin-
deren er veilig kunnen spelen.
Kinderen van de Montessori
School hebben voor de gelegen-
heid tekeningen gemaakt over
de verkeersveiligheid in de

buurt. Die zullen worden aange-
boden aan wethouder Jack van
der Hoe (welzijn, D66).

De omgeving van de school
staat juist regelmatig in het
nieuws vanwege de onveilige
verkeerssituatie, met name ver-
oorzaakt door sluipverkeer.

Landelijke Straatspeeldag begint 
2 juni in Haarlemse Churchilllaan 

bloemendaal
Tros ballonnen
uit zee gered
De Bloemendaalse Reddingsbri-
gade kreeg zaterdag een mel-
ding dat er een para-glider in
nood zou verkeren ter hoogte
van het Bloemendaalse pavil-
joen Parnassia. Toen men er op
afging, bleek het te gaan om
een tros ballonnen die in Zand-
voort was opgelaten. De beade-
mingsapparatuur hoefde er dus
niet aan te pas te komen.

haarlem
Catharijnebrug
weer gestremd
De Catharijnebrug over het
Spaarne is zaterdag opnieuw
een tijdlang gestremd geweest.
De historische draaibrug had
woensdag en donderdag ook al
te kampen met storingen. Met
name het spitsverkeer onder-
vond daarvan veel hinder. Don-
derdagmiddag leek die storing
verholpen. Zaterdag was er ech-
ter opnieuw geen verkeer over
mogelijk. In de loop van de
avond functioneerde de brug
weer zoals het hoorde.

heemstede
Brandweer vangt
een bijenzwerm
De brandweer moest zaterdag-
middag met een hoogwerker
uitrukken om een grote zwerm
met bijen uit een boom aan de
Celebesstraat weg te halen. De
ongeveer 7000 bijen werden
rond het middaguur door een
buurtbewoner ontdekt, waarna
imker Pim Lemmers werd inge-
schakeld. Lemmers had de
brandweer attent gemaakt op
de zwerm. Het bijenvolk bleef
bij hem achter.

HAAR LEM - Haarlemmers met
ideeën over de onlangs gepresen-
teerde Kadernota wordt nadruk-
kelijk gevraagd hun suggesties
te komen melden aan de ge-
meenteraad. De raad nodigt
Haarlemmers hiervoor uit op
donderdag 10 juni vanaf 18.00
uur op het stadhuis. In de Kader-
nota, ook wel voorjaarsnota,
worden de beleidskaders voor de
komende jaren uiteengezet.

De gemeenteraad behandelt
de nota inhoudelijk tijdens drie
vergaderingen in de week van 21
juni. 

Politiek vraagt
om suggesties
over Kadernota

( ) lk wil van het Haarlems Dagblad, haar
partners en zorgvuldig geselecteerde bedrijven
informatie en interessante aanbiedingen
ontvangen via e-mail.

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar
Haarlems Dagblad, t.a.v. Afdeling Lezersservice,
Antwoordnummer 127, 1800 VB Alkmaar. Of kijk op
www.haarlemsdagblad.nl. Bellen kan ook: 088 - 824 11 11.

*Een proefabonnement is alleen mogelijk indien u de afgelopen
drie maanden geen (proef)abonnement heeft gehad op
het Haarlems Dagblad. Wij gaan zorgvuldig om met
persoongegevens. In het colofon van de krant treft u
nadere informatie aan.

U ontvangt een acceptgiro ter betaling van het abonnement.
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Voorjaars-
kriebels

BOEK ONLINE
of bel 0900 – 9697 15 cpm
Prijzen zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
Prijzen zijn exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds.

HD
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4-STERREN cruise langs alle Donau-klassiekers inclusief VLIEGREIS naar Wenen!

MS River Navigator

Aanrader: EXCURSIEPAKKET € 139 p.p.
Inclusief: excursie Wachau wijngebied, bezoek aan Donauknie en
Esztergom, stadstours Boedapest, Bratislava en Wenen.

Juli 24 € 942 September 18 € 1199
Juli 31 € 899 Oktober 16 € 1029
Augustus 21 € 959
Prijzen o.b.v. 2-pers.hut hoofddek en goedkoopste klasse KLM.

Dag 1: vliegreis Amsterdam-Wenen per KLM, transfer, inscheping.
Dag 2: Boedapestmet het Plein van de Helden en Burcht Boeda.
Dag 3: ’s middags via de Donauknie naar Hongaars Esztergom.
Dag 4: hele dag in Bratislavamet de immense burcht.
Dag 5-6: via pittoreskMelk naar het middeleeuwse stadje Linz.
Dag 7: hele dag in KeizerstadWenen met o.a. de Staatsopera.
Dag 8: ontscheping, transfer, vliegreis terug naar Amsterdam.

MS RIVER NAVIGATOR****: dit schip beschikt over restaurant,
lounge met bar, deels overdekt zonnedek en Wellness Centre.

Zie www.kras.nl/32215

DONAU CRUISE

8-daagse riviercruise per MS River Navigator**** INCLUSIEF

4 vliegreis per KLM
4 transfers
4 7 nachten cruise
4 alle maaltijden

aan boord
4 gebruik

Wellness Centre

vanaf

899

De man zou de overvallen in
Haarlem hebben gepleegd tus-
sen 12 en 19 september vorig jaar.
Hij zou twee pizzakoeriers en
twee taxichauffeurs hebben
overvallen en daarnaast een fili-
aal van Domino’s Pizza hebben
beroofd. Naast deze delicten
wordt de man ervan verdacht in
dezelfde periode een bromfiets
te hebben gestolen, ook in Haar-
lem. De verdachte, die zich tij-
dens de zitting heeft beroepen
op zijn zwijgrecht, en zijn mede-
verdachten gingen steeds op de-
zelfde manier te werk. Ze bestel-
den een pizza of taxi en sloegen
hun slag zodra de betreffende
pizzakoeriers en taxichauffeurs
alleen waren. Ze zetten de slacht-
offers een mes op de keel en be-
dreigden hen ondertussen met
geweld en de dood. Tijdens de
laatste overval op een pizzakoe-
rier kon de verdachte op heter-
daad worden aangehouden. Een
van zijn medeverdachten is in fe-
bruari al veroordeeld tot achttien
maanden jeugddetentie, waar-
van zes maanden voorwaarde-
lijk. Deze man was bij drie van de
vijf overvallen betrokken.

De 19-jarige Haarlemmer te-
gen wie nu zes jaar cel is geëist,
zat voor de overvallen al in een
Justitiële Inrichting wegens eer-
der gepleegde strafbare feiten en
was begin september niet terug-
gekeerd na zijn verlof. Hier heeft
de officier van justitie in haar eis
rekening mee gehouden, alsme-
de met het feit dat de man in zeer
korte tijd meerdere overvallen
heeft gepleegd en dat zij het ge-
vaar voor recidive hoog inschat.
Uitspraak over twee weken.

OM eist cel na
reeks van vijf
overvallen
door Elanie Rodermond

HAAR LEM - Het Openbaar Mi-
nisterie in Haarlem heeft vrijdag
zes jaar cel geëist tegen een 19-ja-
rige Haarlemmer voor het ple-
gen van vijf gewapende overval-
len en een diefstal.

(ADVERTENTIE)


