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Rozenprieel krijgt een nieuw 
wijkcontract

Het College van B&W wil een nieuw wijkcontract 
sluiten met het Rozenprieel. Daarvoor is een be-
scheiden budget schikbaar. Partners zijn, naast de 
gemeente en de wijkraad, onder andere Ymere en 
Haarlem Effect. In het contract worden concrete af-
spraken gemaakt over de uitvoering van bepaalde 
projecten in de wijk, die dan binnen een gestelde tijd 
zullen worden gerealiseerd. Het vorige wijkcontract 
was een succes en heeft tot veel verbeteringen in 
de wijk geleid. In de komende maanden wordt het 
opstellen van het nieuwe wijkcontract grondig voor-
bereid met twee initiatieven: een gedocumenteerde 
“rollator/kinderwagen-route” door de wijk, waarin 
knelpunten in kaart worden gebracht voor voetgan-
gers; en een overkoepelende nieuwe website waar 
de vele beschikbare informatie over onze dynami-
sche wijk makkelijk toegankelijk moet worden. Daar-
na zal begin komende jaar breed om medewerking 
van alle bewoners worden gevraagd in het opstel-
len van het wijkcontract. Als je mee wilt denken en 
doen, meld je bij de wijkraad!

Koningstein gaat plat om plaats te 
maken voor Koningshof

In haar vergadering van 19 juni heeft de Haarlemse 
gemeenteraad zich uitgesproken voor het door de 
wijk gesteunde plan Koningshof, van “groep Jelles” 
als enig uitgangspunt voor de herontwikkeling van 
het Koningsteinterrein. Koningstein zal worden ge-
sloopt, en daarvoor in de plaats komt een kleinscha-
lig stukje woonwijk, met open verbindingen naar 
de achtergelegen wijk. Voorafgaand aan de ver-
gadering van de Commissie Ontwikkeling deed de 
wijkraad hiertoe een compromisvoorstel. De raads-
commissie nam dit voorstel aan, en prees unaniem 
het bewonersinitiatief. Momenteel wordt het plan 
Koningshof nader uitgewerkt. Voorwaarde is dat het 
plan uitkomt op een batig saldo voor de gemeen-
te. De gemeente heeft een nieuw team ambtenaren  
samengesteld om de verkoop voor te bereiden, dat 
voortvarend te werk gaat. De samenwerking is nu 
open en goed. Op 27 oktober zijn we, op uitnodi-
ging van de wijkraad, samen met wethouder Ewout 
Cassee over het Spaarne gevaren, om inspiratie op 
te doen onder leiding van architectuurhistorica Hilde 

de Haan (zie foto). Nynke Jelles en Peter de Ruy-
ter werken momenteel mee aan de uitwerking van 
Koningshof. Het is de bedoeling om de contouren 
ervan op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan 
(zie hieronder).

Samen met direct omwonenden, de Hannie Schaft 
school en deskundige wijkbewoners Sytze Hiem-
stra, Erik de Graaf en Jacco Jansen, is de wijkraad 
vertegenwoordigd in een adviescommissie die de 
verkoop en herontwikkeling van Koningstein tot en 
met oplevering zal begeleiden. Er zal nog de nodige 
discussie zijn over de financiële uitgangspunten en 
de concrete invulling, maar we zijn al een stuk opge-
schoten in de goede richting. Onze uitgangspunten 
blijven:

• Volledig en ruim open houden van bestaande 
zichtlijnen en verbindingen vanuit de achterlig-
gende wijk naar het Spaarne.

• Hoogwaardige en duurzame architectuur, die 
aansluit bij de bestaande bebouwing, de maat 
van het Rozenprieel en het Spaarne.

• Aandacht voor een veilige en uitnodigende in-
richting van de openbare ruimte, waaronder 
ruim openbaar groen, verbinding met het water 
en aanleg van een plein aan de achterzijde.

Voor vragen, opmerkingen en/of ideeën, email de 
wijkraad en wij geven het door.
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Redactioneel

Aan nieuwe en vooral goede initiatieven deze laatste maan-
den geen gebrek in het Rozenpri-
eel. In het buurthuis waait sinds de 

komst van Ingrid Swakman een nieuwe 
wind. Er gebeurt weer van alles en wie op 
een willekeurig tijdstip de Tulp binnenloopt 
zal merken dat het binnen bruist van de 
activiteiten. Daarover in de volgende editie 
van de Rooskleurig meer.

Dan het buurtinitiatief van de bewoners 
van de Barendsestraat om van het plant-
soen aan de Van Marumstraat een collec-
tieve bewonerstuin te maken.  Na de Tuin 
van Jonker weer een stukje groen erbij. 
Het gaat de goede kant op. 

En dan natuurlijk de voortgang rond Koningshof die eveneens 
hoopvol stemt. Niet onbelangrijk is ook 
het nieuwe wijkcontract dat het Colle-
ge van B&W binnenkort met onze wijk 
wil afsluiten en waarin een aantal mooie 
projecten zal worden opgenomen. Op 
de Wijkraadpagina’s wordt daar al wat 
meer over gezegd, maar daar gaan we 
later nog veel aandacht aan besteden. 
Kortom, zo wordt er gestaag maar ze-
ker gewerkt aan de verbetering van onze 
wijk. Allemaal mooie berichten zo op de 
valreep van het jaar. En ook als opmaat 
voor het nieuwe jaar 2015 lijkt me dit een 
goed begin. Prettige feestdagen.

Frank van de Poll

Colofon

Eindredacteur: Frank van de Poll

Vormgeving: Anke Brinkman

Redactie: Anke Brinkman, Marlies van der 
Putte en Frank van de Poll

Vaste medewerkers: Hanneke van Laar 
en Joost Mulder

Redactie adres: fmvdpoll@upcmail.nl

foto voorkant: Anke Brinkman

Oproep Redactieleden
De redactie van Rooskleurig is op zoek 
naar nieuwe redactieleden. Heeft u altijd 
al eens willen schrijven of vindt u het 
gewoon leuk om in een redactieteam te 
werken? Zo ja, dan kunt u reageren 
via fmvdpoll@upcmail.nl.

Telefoonnummers en adressen
Buurtcentrum De Tulp 5422862
Hannie Schaftschool 5312119
Gemeente Haarlem 5113000
Meldpunt problemen in de wijk 5115115
Politie Haarlem 0900-8844

www.wijkraadrozenprieel.nl
www.rozenprieel.nl
www.groetenuitderoos.nl
www.opgewekteclub.nl
www.ggrg.nl

Nieuws van de wijkraad

(vlnr) Nynke Jelles, 
Koningstein en Hilde de 
Haan. (foto: wijkraad)
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Tuin van Jonker
Het gaat goed, en beter dan we hadden durven hopen, met 
de Tuin van Jonker. De feestelijke opening op 22 juni trok veel 
bezoekers die aangenaam verrast waren over hoe mooi de tuin 
is aangelegd. Ymere, de woningcorporatie die de aanleg van 
de tuin heef gefinancierd, heeft diep in de buidel getast om een 
kwalitatief hoogwaardige tuin te realiseren voor de bewoners 
van het Rozenprieel. Er zijn mooie hekken om de tuin ’s avonds 
af te sluiten, er staan comfortabele stoelen en er zijn meer dan 
40 verschillende plantensoorten aangeplant zodat er veel te 
zien is. Bovendien wordt de tuin gebruikt zoals hij bedoeld is: 
als een rustige, groene oase waar je in de zon een boekje kunt 
lezen, bij kan praten met buurtgenoten of waar je samen met 
je kleine kindjes de schoonheid van planten en vlinders kan be-
wonderen. De kwaliteit van de aanleg wordt ook weerspiegeld 
in de kwaliteit van het gebruik. De bezoekers van de tuin laten 
geen rotzooi achter, waardoor we ons in het onderhoudswerk 
kunnen concentreren op het aanbinden van klimplanten, het 
wieden van onkruid en het blad- onkruidvrij houden van de be-
strating. De onderhoudswerkzaamheden staan in het najaar en 
de winter op een laag pitje, maar voor volgend voorjaar zijn we 
op zoek naar mensen die willen helpen met het onderhoud van 
de tuin.

De KerstRoos
In december zal het GGRG voor de 6e keer de buurt versieren 
met kersttakken. Ook voor deze activiteit geldt dat we extra 
handjes kunnen gebruiken. Wilt u helpen met De tuin van Jon-
ker of met De KerstRoos, stuur dan een mailtje naar ggrg08@
gmail.nl of bel met 023-5294313.

Annette Kroes, Voorzitter Geheime Groene Roos Genootschap

Wijkraad maakt zich sterk voor 
veilige oversteek naar Burgwal

De oversteek voor voetgangers en fietsers van de 
Schalkwijkerstraat/Antoniestraat, ter hoogte van de 
Verfroller, van het Rozenprieel naar de Burgwal, is 
ingewikkeld, en daardoor gevaarlijk. De doorgaande 
weg wordt druk bereden door auto’s, zwaar verkeer 
en stadsbussen richting en vanaf de Kampervest/
singel en het centrum. Er is weinig ruimte voor fiet-
sers en voetgangers op de stoepen, verkeerheuvel-
tjes en bij de zeer kort afgestelde oversteeklichten. 
In het verleden zijn er rond deze oversteek regelma-
tig (bijna) ongelukken gebeurd, waarvan ook met 
ernstige gevolgen. Bij de recente herinrichting van 
de Turfmarkt is de oversteek niet verbeterd, eerder 
verslechterd doordat nu een dubbel fietspad moet 
worden overgestoken. De wijkraad heeft er, met de 
wijkraad Burgwal en de Veronicaschool (zie poster), 
bij de gemeente op aangedrongen dat de oversteek 
veilig wordt gemaakt. Wethouder Cora-Yfke Sikke-
ma is op vrijdag 21 november komen kijken. We ho-
pen dat de gemeente spoedig effectieve maatrege-
len neemt om de veiligheid te verbeteren.

Het nieuwe bestemmingsplan laat 
nog op zich wachten

Het huidige bestemmingsplan Rozenprieel dateert 
van maart 2004. Elke tien jaar moeten bestemmings-
plannen opnieuw worden vastgesteld. De gemeen-
te werkt daarom al geruime tijd aan een nieuw be-
stemmingsplan. De wijkraad heeft nog steeds geen 
conceptversie ingezien. Wel is ons verteld dat in het 
nieuwe bestemmingsplan een groot aantal, voor-
namelijk kleine, veranderingen wordt opgenomen. 
Zo zijn de categorieën van bestemming sinds 2004 
verfijnder geworden (bijvoorbeeld meer verschillende 
type horecabestemming), en de maatvoeringen (zo-
als goothoogtes) grover. Grotere veranderingen zijn 
dat de Tuin van Jonker wordt bestemd als groen, 
en de locatie Koningstein ingrijpend wordt gewijzigd.

De wijkraad houdt de vinger aan de pols. We infor-
meren regelmatig naar de voortgang bij de gemeen-
te. Zodra er een conceptplan aan ons wordt voorge-
legd, zal de wijkraad alle wijkbewoners op de hoogte 
stellen middels een speciale editie van de Rooskleu-
rig. We roepen dan iedereen op om goed te kijken 
naar eventuele wijzigingen in het nieuwe bestem-
mingsplan, met name in de eigen directe omgeving. 
We zullen ook informeren over hoe eventuele 

opmerkingen het beste aan de gemeente doorgege-
ven kunnen worden.

Voor suggesties om door te voeren in het nieuwe be-
stemmingsplan kunt u zich wenden tot de gemeente 
(contactpersoon Jaap van Heusden).

Wijkraad

Voorzitter
Maarten Pieter Schinkel

secretaris
Rolf Baron

Penningmeester
Liza van Doorn

Leden
Joost Mulder
Paul Allebes

Adviseurs
Jessica Hoedeman-Hake

Annette Kroes

email
info@wijkraadrozenprieel.nl

web
www.wijkraadrozenprieel.nl

Het Geheime Groene Roos 
Genootschap

Wijkraad zoekt hulp
Wil je dingen verbeterd zien in de wijk? Sa-
men met de wijkraad kun je daar aan werken. 
De wijkraad overlegt bijvoorbeeld van tijd tot 
tijd met de gemeente over beheer en onder-
houd van straten, stoepen, pleinen en groen. 
Voel je je geroepen om mee te denken over 
het nieuwe bestemmingsplan? Wilt je helpen 
met het opzetten van een actuele website en 
Roos-app, zodat de wijk beter op de hoog-
te kan blijven van wat er speelt? Aarzel dan 
niet, en meld je bij ons aan. Je hoeft geen 
wijkraadslid te zijn om mee te doen: we kun-
nen iedereen goed gebruiken. Meer informa-
tie of aanmelden? 
Mail naar info@wijkraadrozenprieel.nl.

een van de posters die op de Verfroller-
brug worden geplakt

Zoals jullie weten, zaten de bewoners van de Barendse-
straat al geruime tijd met het probleem opgezadeld, dat 
het plantsoen aan de van Marumstraat aangrenzend 
aan hun tuinen niet goed werd onderhouden en als 
hondentoilet van de wijk wordt gebruikt. Met gepas-
te trots willen we jullie informeren over de aanstaande 
herinrichting van het plantsoen. Het is gelukt om met 
een groep enthousiaste buren een plan te ontwikkelen 
voor  de aanleg en het in eigen beheer nemen van een 
collectieve bewonerstuin. De overige omwonenden zijn 
zonder uitzondering zeer positief gestemd. Het gebied 
wordt groener, schoner en kindvriendelijker. Bestaande 
schuttingen maken plaats voor een begroeide wand en 
de bewoners gaan de tuin in eigen beheer onderhou-
den. Regenwater vloeit sneller de bodem in dankzij gras 
en een open verharding (schelpenpad). Er komen weer  
bomen (die we hopelijk met de boomwachters ergens 
in de stad kunnen oogsten) en de bestaande parkeer-
plaatsen worden opnieuw bestraat. De gemeente heeft 
een deel van de grond als prive-tuin te koop aange-
boden aan de bewoners, voor gezamenlijk ca. 30.000 
euro. Eenzelfde bedrag investeert de gemeente in de 
herinrichting. Daarnaast dragen Ymere (gift) en de be-
woners zelf bij aan de nieuwe beplanting. Een participa-

tieovereenkomst legt de taakverdeling tussen bewoners 
en gemeente vast. De realisatie van de basis zal hoofd-
zakelijk dit kalender jaar plaatsvinden. Met nog een klein 
deel in 2015. De aanplanting van  bloeiende struiken en 
bakken met moestuinen zullen de bewoners later zelf 
doen. Hierbij willen we het Geheim Groen Genootschap 
uitnodigen om ons met tips en advies te ondersteunen.

namens de bewoners van de Barendsestraat en de 
van Marumstraat, Monika Pieroth

Ingezonden brief aan de wijkraad en GGRG  
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Heeft het Rozenprieel sporen in je achtergelaten 
in de keuzes die je nu maakt?

“Ik denk dat de tijd dat we een pleeggezin waren, voor-
dat we in het Rozenprieel kwamen wonen, belangrijker 
was. Toen was ik nog maar 5 jaar, mijn pleegbroers 
en zussen waren 12 – 13 jaar oud. Ik vroeg me dan 
af waarom die niet gewoon bij hun pappa en mamma 
konden wonen. Er zat ook een broer tussen uit Surina-
me kwam, en dus zwart was. Als ik dan tegen mensen 
zei: ‘Dat is mijn broer’ dan hadden ze echt zoiets van: 
‘Je bent gek’, maar voor mij was hij gewoon mijn broer. 
Ook al kom je niet uit dezelfde moeder, dat maakt geen 
donder uit dan. Ik realiseer me ook daardoor van ja, 
natuurlijk hebben mensen eigen verantwoordelijkheid, 
natuurlijk moet je zelf iets van je leven zien te maken. 
Maar als je op zo jonge leeftijd al een knauw krijgt, weet 
je, dan kun je niet meer zo hard zijn en zeggen: ‘Zoek 
het zelf maar uit’. En ik denk dat daar de kiem ligt van 
het grote rechtvaardigheidsgevoel dat ik vaak kan heb-
ben, of juist woede om onrechtvaardige situaties, want 
dat is misschien nog wel meer wat mij drijft.”

Hoe ben jij in de Tweede Kamer terecht 
gekomen?

“Nou, ik ben gewoon tijdens het eten van een pizza 
door Jan Marijnissen gevraagd of het wat zou zijn dat 
ik naar de Tweede Kamer zou gaan. Toen studeerde ik 
nog in Groningen.  Jan zei: ‘Je kunt nadenken, maar 
als je je pizza op hebt wil ik antwoord.’”. Lachend: “Zo 
gaat dat. Ik viel vooral op door de jongerenorganisatie 
waarin ik toen actief was in Groningen. Ik kan me niet 
voorstellen dat ik in de toekomst van mijn leven nooit 
iets doe met maatschappelijke betrokkenheid in mijn 
werk of erbuiten. Anders was ik misschien docent Ne-
derlands geworden, alleen ik heb het laatste jaar van de 
studie Nederlands niet afgemaakt. Achteraf gezien heel 
zonde, dat ik net dat papiertje niet heb gehaald.
Soms is het werk in de Tweede Kamer trouwens best 
eenzaam hoor. Dan is er gelukkig altijd  wel een collega 
die  even bij je komt zitten. Je kunt soms na een lang 
debat denken: ‘Zie ik het nog wel goed?’. Ik maakte 
een keer mee dat mijn buurman aanbelde en zei: ‘Goed 
gedaan’. En ik dacht: mijn buurman belt nooit aan over 
politieke issues. En ik liep met de kinderwagen naar 
mijn moeder, die woont aan de overkant van het Spaar-
ne. Toen stapte iemand op me af en die zei ‘U bent 
toch mevrouw Leijten? Pak ze aan, die winstuitkeringen 
hoor!’ En ik had echt van: ‘Huh?’ Dat doet wel goed.”

Staatssecretaris Fred Teeven komt ook uit het 
Rozenprieel, wist je dat?

“Nee dat wist ik niet. Ik wist wel dat we allebei Haarlem-
mer waren, want daar begon hij wel eens over, maar 
dat het ook nog eens dezelfde buurt was dat wist ik 
niet. Ik kom Fred niet zo heel vaak meer tegen, want 
wij zitten natuurlijk op andere dossiers, dus ik zie hem 
eigenlijk alleen als het over de Jeugdwet gaat. Toen hij 
nog Kamerlid was zat ik nog wel eens met hem in de 
trein, maar ja dat is ook niet meer, hè. Als je bewinds-
persoon bent reis je niet meer met de trein. Het is toeval 
natuurlijk dat we uit dezelfde buurt komen, maar toch 
wel geinig. Ik denk dat er niet veel buurten zijn in Haar-
lem die kunnen zeggen: ‘Wij hebben twee Kamerleden 
opgeleverd’. Onze partijen zijn van een andere kleur 
maar wel allebei een volkse partij, dat vind ik wel. Ik 
herken bij Fred wel wat in de stijl van werken. Net als hij 
wil ik absoluut niet elitair zijn. Je nergens te goed voor 
voelen. Het maakt niet uit van welke partij je bent, als je 
volksvertegenwoordiger bent of bewindspersoon, dan 
moet je dat gewoon kunnen, vind ik. Wie weet hebben 
we dat toch meegenomen uit de Roos.”

Hoe lang heb jij in het Rozenprieel gewoond?

“Van 1989 tot 1999. Op mijn twintigste verhuisde ik 
toen naar Groningen om te studeren. In die tijd gingen 
mijn ouders uit elkaar, en toen was ik mijn ouderlijk huis 
kwijt en had  ook niet een reden om terug te komen in 
de buurt, behalve om nog eens bij iemand op bezoek 
te gaan. Toen ik terugkwam in Haarlem en een woning 
zocht, hoefde dat niet per se  in de Roos te zijn.”
Voelde je toen een binding met de buurt?
“Ik zat als kind op de Dreefschool, dat was aan de an-
dere kant van het park, buiten de buurt. Maar ik heb 
heel lang een krantenwijk gehad, en dan krijg je wel een 
binding met de buurt. Ik deed de Kampersingelzijde 
van de Roos. Ik deed ook het Zadelmakerslaankwartier 
en de Koninginnebuurt. En dat zijn natuurlijk drie hele 

verschillende buurten en dat 
vond ik wel heel erg leuk om 
te zien. Ik was nog wel echt 
een dreumes… Ik mocht 
officieel ook echt nog niet 
werken. Mijn ouders hielden 
een oogje in het zeil of dat al-
lemaal wel goed ging, maar 
ik heb volgens mij nooit een 
klacht gehad over de bezor-
ging. Wat mij toen heel erg 
opviel was toen ik de nieuw-
jaarskaartjes ging lopen. Dan 
deed in de Koninginnebuurt 
een dame open die zei: ‘Hier 
heb je een gulden, mag ik 
50 cent terug?’. In het Ro-
zenprieel kreeg ik zomaar 
vijf gulden van mensen. Ze 
zeiden dan: ‘Fijn dat je iedere 

week de Story hebt gebracht’. En dan zei mijn vader: 
‘Ja, dat zijn echt mensen die weten wat het is om hard 
te werken voor geld’. En als je heel veel geld hebt ben 
je misschien wat krenteriger. Dat is natuurlijk geen uni-
versele wet, maar het was toen echt zo.”

Wat deed je naast school?

“We hingen, toen ik veertien, vijftien jaar oud was, een 
beetje rond, net buiten de buurt in het Frederikspark. 

Achter het zwembad, dat er toen nog was, had je al-
lemaal van die mooie bosjes.  Op die leeftijd mag je 
nog nergens heen, maar je wil ook niet meer thuis zijn. 
We hadden een hond, en dan  ‘lieten wij de hond wel 
uit’. Dan waren we uren weg. Vanaf 16 jaar konden wij 
gewoon de kroeg in en hoefden we niet meer op straat 
te hangen. Ik heb een broertje dat er ook vaak bij was. 
Bij ons thuis was het altijd druk, echt een stuif-es-in. 
Met Bevrijdingspop  was het bij ons het meetingpoint 
en de plek waar gegeten werd. Mijn moeder haalde een 
stapel pizza’s in huis en wie er ook binnenkwam schoof 
er maar een pizza in. We keken ook bijvoorbeeld met 
weet ik veel hoeveel vriendjes en vriendinnetjes de finale 
van Big Brother.” Lachend: “Ik weet nog dat toen het 
rookalarm afging, want toen rookte iedereen nog. Toen 
moesten we allemaal het huis uit. Wie er won weet ik 
niet eens meer.”

Wat deed je verder in de buurt?

“Ik had in de Linschotenstraat een vriendinnetje, en ik 
ging wel eens naar het wijkcentrum. In die tijd had de 
wijk geen echt goede naam, maar dat interesseerde 
met niet zo heel veel. Maar ik geloof ook niet dat, als 
je 10 jaar bent, dat je interesseert. En ik denk dat het 
meer toeval is dat ik niet zoveel vriendjes in de buurt 
had; als mijn basisschool in de buurt had gelegen had 
ik waarschijnlijk veel meer in de buurt gehad. 

Wat wij vaak deden in die tijd was ‘inbreken’ in de gym-
zaal bij ons op de hoek. Dat deden we met  de over-
buurkinderen Daan en Femke en een paar kinderen uit 
de Krelagestraat. Wij gymden daar met school en dan 
zetten we de klapramen los. In het weekend konden we 
dan met een schoudertje op het raamkozijn klimmen en 
dat raam openkantelen. Dan duikelde er één doorheen, 
die deed de klapdeur open en dan konden wij daar 
spelen. Dat hebben we veel gedaan. En dan deden we 
gewoon de deur dicht, als we uitgespeeld waren. We 
zijn toen nooit betrapt. Ouders uit de buurt of buren 
zeiden wel dat het niet mocht. Maar we ruimden alles 
ook gewoon weer netjes op en zo. Dat kan ik me nog 
wel herinneren. Maar op een gegeven ogenblik kwam 
er een hek. Toen was het klaar, want niet iedereen durf-
de door dat raam.” 

Renske Leijten, lid van de Tweede Kamer voor de Socialistische Partij (SP):

 “Ik denk dat er niet veel buurten zijn in 
Haarlem die kunnen zeggen: ‘Wij heb-

ben twee Kamerleden opgeleverd’.”

Renske Leijten voor 
het huis aan de 
Badhuisstraat waar 
zij 10 jaar gewoond 
heeft.

Interview door Jocé Gankema, 
Joost Mulder en Ellen Verheul
foto’s: Anke Brinkman
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 De bewoners van nummer 8

Jolanda: “Ik ben weleens bang geweest dat hij in een rol-
stoel zou eindigen. Maar wij zijn mensen die er niet van hou-
den onze hand op te houden. Wij zijn mensen die ons niet 
makkelijk ziek melden. Dat is hem bijna fataal geworden…”

Ronald: “Nadat ik een jaar in de ziektewet had gezeten liet 
het UWV me weten dat ik weer aan het werk moest. Ik 
begreep er niets van, maar dacht: o.k., dan gaan we maar 
weer. Achteraf hebben ze toegegeven dat dat een grote 
inschattingsfout is geweest. Ik heb toen nog een maand in 
de bouw gewerkt en toen was het op. Ik stond gebukt en 
kon niet meer overeind komen…”

Hij werd gedeeltelijk afgekeurd. Maar gelukkig attendeerde 
iemand hem op de opleiding tot beveiliger. Dat bleek een 
heel goede oplossing. “Maar eerlijk is eerlijk, ik heb nog wel 
heel lang mijn werk in de bouw gemist. Gewoon de voldoe-
ning die je had als een gebouw af was. Die trots heb ik niet 
in de branche waar ik nu in zit. Het is meer gewoon werk 
geworden en daar heb ik me inmiddels bij neergelegd. Het 
is goed zo”.

Je werkt nu vijfentwintig uur in de week. Hoe gaat 
het momenteel met je rug?

Ronald: “Ik bezoek de fysiotherapeut nog iedere week…en 
dat is blijvend.”

Jullie wonen hier ruim twintig jaar. In hoeverre is de 
buurt veranderd?

Ronald: “De buurt is heel erg veranderd. Door de computer. 
Iedereen zit binnen op zijn computer te koekeloeren of op 
zijn mobiele telefoon. Er was vroeger veel meer gezelligheid. 
Iedereen paste bijvoorbeeld op elkaars kinderen. Het was 
socialer. We wonen hier nog steeds met heel veel plezier 

maar de ouderwetse gezelligheid is wel aan het verdwijnen. 
Dat heeft simpelweg te maken met de tijdgeest.

Jolanda: “Tante Ciska mag hier ook niet onvermeld blijven. 
Wat heeft zij veel voor de kinderen in de buurt gedaan. On-
gelooflijk als je er nu over nadenkt. Iedere dag tijdens de 
vakantie ging om twaalf uur het buurthuis De Drie Punten 
open. Zij organiseerde spelletjes- en knutselmiddagen. Zij 
was de spil in de buurt. Dat mis ik weleens, maar we heb-
ben er nu minder mee te maken omdat onze kinderen in-
middels volwassen zijn.”

Ronald: “Het huidige buurthuis vind ik meer een mortuarium 
dan een buurthuis. Je kan toch niet van sfeer spreken? Het 
ziet er allemaal zo kil uit. Het is echt een misser dat er niet 
iets gezelligers is neergezet!”

Jolanda: “Vroeger werd het buurthuis ook vaak gebruikt 
als je een verjaardag wilde vieren. En hoeveel bruiloften 
zijn daar niet geweest? Ik heb begrepen dat het beleid is 
veranderd en dat er nu nieuwe regels gelden waardoor dit 
allemaal niet meer kan.”

Maar voor alle duidelijkheid: Ronald en Jolanda dénken niet 
aan vertrekken. Dit is helemaal hun buurt geworden. Ze zijn 
ermee vergroeid geraakt. Ze kennen iedereen en iedereen 
kent hen. Als ik na een uur weer wegfiets zegt Jolanda 
spontaan: “We hebben ook nog een neef die een paar stra-
ten verderop op nummero acht woont, ga je die volgende 
keer interviewen? Ik weet zeker dat hij wil!”

Dat beloof ik: dus neef van Jolanda en Ronald: wees ge-
waarschuwd!

Ik ben al vaak langs hun huis gefietst. Pal tegenover het 
speelplein, schuin tegenover buurthuis De Tulp. Ik had ook 
weleens hun namen naast de deur gelezen. Nu bel ik aan. 
Meteen een enthousiast onthaal. Ze kennen de rubriek en 
vinden het heel leuk dat zij nu aan de beurt zijn. Om ons 
heen loopt Snowy, een pomeriaan laat ik me vertellen. Ro-
nald zegt: “gewoon een dwergkeeshondje!” Het is een klei-
ne maar heel gezellige huiskamer. Warme kleuren. Met lief-
de en zorg ingericht. De dochters zijn op pad. Eén zit op de 
luchtvaartschool in Hoofddorp, de ander werkt als kapster 
in de Kniphoek, aan de Paul Krugerkade boven de VOMAR. 
Ik ga zitten op een enorm L-vormig bankstel. 

Oorspronkelijk komt hij uit de Leidsebuurt en zij uit Haar-
lem-Noord. Maar zij kwam te wonen op dit adres: Voor-
tingplantsoen 8. Zij was gescheiden en moeder van een 
dochtertje: Mandy. Hij kwam net terug uit Duitsland waar 
zijn relatie met een Duitse op de klippen gelopen was. 
In Duitsland bleef ook zijn zoontje wonen: Randy. Zij zat 
in haar tuin. Het hekje tussen haar en haar buren stelde 
niet veel voor. Ronald kwam langs bij buurman. Toen hij 
wegging, zei zij tegen buurvrouw: “Goh, leuke vent”, en ze 
voegde er direct aan toe: “Niet me-
teen tegen hem zeggen hoor!” Maar 
buurvrouw had dat waarschijnlijk niet 
helemaal goed begrepen want aan 
het einde van de middag meldde Ro-
nald zich weer - alleen nu in háár tuin. 
Hij kwam graag nader kennis maken. “Zullen we vanavond 
gaan stappen?” was bijna zijn eerste vraag aan haar. “Mijn 
kleintje ligt boven te slapen dus ik kan niet zomaar weg…” 
was haar antwoord. Maar hij liet zich niet uit het veld slaan: 
“En als ik nou zorg voor een oppas?” Dat was het begin. 

Swingen in disco The Library aan het Houtplein en na af-
loop een broodje shoarma in de binnenstad. Hun allereer-
ste kennismaking was op 6 augustus 1994. Precies tien 

jaar later, op 6 augustus 2004 gaven ze elkaar het ja-woord. 
Achttien jaar geleden kregen ze ook nog samen een kind: 
dochter Cheyenne.  

Jolanda: “Maar we voelen ons een gezin met drie kinderen 
ook al woont Randy in Duitsland. Ronald heeft altijd een 
heel goed contact met hem gehouden dus hij spreekt vloei-
end Nederlands. Toen hij wat jonger was logeerde hij de 
hele zomer bij ons, zes weken. En in zijn Kerstvakantie ook 
nog eens twee weken. Ronald belt hem iedere week.” 

Jolanda werkt twintig uur per week in het Reinalda-huis als 
maaltijdverzorgster. “Voor de mensen in het verpleeghuis 
die niet in het restaurant willen of kunnen eten, kan ik de 
maaltijd in het appartement opdienen.” Ronald zit sinds vijf 
jaar in de objectbeveiliging op het Oosterburgereiland in 
Amsterdam. “Dat betekent dat ik iedere avond om kwart 
voor tien wegrijd en de volgende ochtend om half acht hier 
weer binnenwandel.”

Hoe bevalt je dat: ’s nachts werken? 

“Dat went snel. Alleen heb ik wel steeds slaaptekort. Kijk, 
als ik om half acht ’s ochtends mijn bed in ga, ben ik helaas 
om half twaalf alweer wakker. Daarom ga ik altijd kort na 
het avondeten nog effe slapen. Zeg maar van vijf tot zeven. 
Maar als ik een paar nachtdiensten gedaan heb, slaap ik 
wel een gat in de dag, hoor!”

Maar wat deed je voordat je in de beveiliging ging?

“Ik ben op mijn veertiende gaan werken. In de bouw als 
ijzervlechter. Dat deed ik graag. Ik was trots op de gebou-
wen waar ik aan meegewerkt had. Ik heb vijf jaar aan de 
bouw van de Noord-Zuidlijn gewerkt, het gedeelte tussen 

Rotterdam en Schiedam. Dat is gaaf 
als je dat kan zeggen. Maar ik kreeg 
steeds meer rugklachten. Jolanda zei 
al vaker dat ik moest gaan stoppen 
met dit werk. Maar daar wilde ik niets 
van weten. Eerlijk gezegd had ik ook 

geen idee wat ik anders had moeten doen. Ik ben maar 
een simpele ziel. Ik zag mezelf niet in een pakkie in een 
kantoor rondlopen. Achter de kassa bij de VOMAR leek me 
ook niets. En ik was zoveel vrijheid gewend in de bouw, het 
leek me voor mij met mijn persoonlijkheid ook heel moeilijk 
om onder een baas te moeten werken. Maar op een ge-
geven moment ging het niet meer. Ik slikte dagelijks zware 
pijnstillers. Uiteindelijk kwam ik thuis te zitten.”

Journaliste Hanneke van Laar belt iedere edi-
tie aan bij wildvreemden die toevallig op num-
mer 8 ergens in ‘De Roos’ wonen. Vandaag 
stopt ze bij Voortingplantsoen nummero 8. bij 
Ronald (49) en Jolanda (49) van Egmond en 
hun dochters  Mandy (24) en Cheyenne (18).

“Door de computer is het 
minder gezellig in de buurt” 
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Het project Rozenprieel, waarbij een aantal woon-
blokken in de wijk wordt aangepakt, is in volle 
gang. De afgelopen periode is voornamelijk be-
steed aan technisch onderzoek om te kijken hoe 
de bouwkundige staat van de woningen is. En de 
resultaten van al die onderzoeken vielen niet mee, 
zegt projectleider Henny Timmerije van Ymere. 
“Dat de woningen er slecht aan toe waren hadden 
we wel verwacht. Maar nu is het ook goed on-
derbouwd met gedegen onderzoek. Elke woning 
is ingemeten en ingetekend. De technische staat 
is beoordeeld. En de funderingen zijn nauwgezet 
onderzocht omdat juist de kwaliteit van de funde-
ring sterk bepalend is voor de ingrepen die gedaan 
moeten worden. En met name de funderingen zijn 
er slecht aan toe.”
Door de uitgebreide onderzoeken is er wat ach-
terstand in de planning ontstaan. “Maar dat komt 
ook omdat we gekozen hebben voor een andere 
manier van werken,” legt Timmerije verder uit. “In 
de traditionele situatie maakte Ymere een plan, te-
kende dat uit en zocht vervolgens een aannemer 
voor de uitvoering. Nu hebben we gekozen voor 
een co-maker. Uit een aantal geselecteerde aan-

nemers is er een aannemer gekozen, die al direct 
bij de onderzoeken is ingeschakeld. Deze aanne-
mer wordt dus direct in het project meegenomen, 
hij denkt actief mee wat de beste oplossing is. De 
ervaring is dat dit uiteindelijk versnellend werkt en 
ook goedkoper is.”Samenwerking, daar komt het 
op aan volgens Timmerije. Het bouwproces en 
het bewonersproces doe je met z’n allen, waarbij 
transparantie het grote toverwoord is.

Zo komt de klankbordgroep elke maand bij elkaar 
om te praten over het sociaal plan, waarin de rech-
ten en plichten van de huurders komen te staan. 
Maar de klankbordgroep zet zich ook in voor de 
terugkeer van de bewoners en betaalbare huur-
prijzen.

“Dat zijn belangrijke zaken waar zeer zorgvuldig 
mee om moet worden gegaan omdat dit project 
zeer ingrijpend is voor alle partijen”, benadrukt 
Timmerije. “Verhuizen is voor veel bewoners een 
ingrijpende gebeurtenis die veel stress met zich 
mee kan brengen. En voor Ymere is dit project be-
langrijk omdat er veel geld mee gemoeid is”.

Henny Timmerije: 
Het bouwproces en 
het bewonerspro-
ces doe je met z’n 
allen, waarbij trans-
parantie het grote 
toverwoord is.

Blok D Palmstraat/
Barendsestraat

Renovatie en nieuwbouw
in het Rozenprieel

Vanwege de verstrekkende gevolgen voor de be-
woners heeft een aantal van hen het technisch 
onderzoek van hun woning en de verdere voort-
gang van het project niet  willen afwachten en 
er voor gekozen om al eerder te verhuizen. “Dat 
klopt,” zegt Timmerije. “In augustus hebben we 
een nieuwsbrief  doen uitgaan waarin we de mo-
gelijkheid aan de bewoners hebben geboden om 
al eerder te verhuizen wanneer die wens aanwezig 
was. De telefoon stond daarna roodgloeiend van 
mensen die dat graag wilden. We hebben vervol-
gens gezegd, prima, dan zorgen wij er voor dat de 
mensen die dat willen nu ook alvast hun verhuis-
vergoeding kunnen krijgen. Wij kunnen mensen 
tussentijds verhuizen via de Woonswitch, dat is 
een vorming van bemiddeling waarbij Ymere zelf 
een deel van de woningen in Zuid-Kennemerland 
mag toewijzen. Inmiddels zijn er al zeven huurders 
die op deze manier verhuisd zijn. Overigens willen 
de meeste mensen uit de Roos liefst vlakbij het 
centrum wonen.”

De uitkomsten van het technische onderzoek heb-
ben er toe geleid dat de oorspronkelijke fasering 
noodgedwongen wat gewijzigd is. Zo zijn de twee 
blokken in de Barendsestraat, die kampen met 
grote funderingsproblemen, in de planning naar 
voren geschoven. 

Momenteel worden de kosten berekend om te kij-
ken of alle geplande werkzaamheden binnen het 
budget passen. Eind dit jaar neemt het bestuur 
van Ymere een definitief besluit over het plan van 
aanpak, dat vervolgens besproken wordt met de 
klankbordgroep. Daarna wordt een informatie-
avond belegd om de bewoners over de plannen te 
informeren. ...Wordt dus vervolgd.
 

tekst Frank van de Poll
foto’s Anke Brinkman

Hardlopen in en uit de Roos?
Woon je in het Rozenprieel en vind je het leuk om af en toe een rondje hard te 
lopen?  En niet altijd alleen? 
Meld je aan voor de whatsapp groep “Hardlopen in en uit de Roos”. Als je 
gaat lopen en je vindt het leuk dat er iemand mee gaat laat je dat even weten 
via de whatsapp-groep, met de duur van je loopje en ongeveer je snelheid. 
Dan kunnen anderen, als ze zin hebben om mee te lopen, reageren. Alles he-
lemaal vrijblijvend, je hoeft niet mee te rennen en je hoeft ook niet te reageren. 

Wil je in de whatsappgroep opgenomen worden, sms je naam en 06 nummer 
aan 06-33716108.

Anke Brinkman en Jocé Gankema
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Halloween 
in de Tulp

foto’s: Ciska Donkers

Halloween was dit jaar weer een groot succes. 
Dank zij de enthousiaste inbreng van een aantal 
hele enge buurtbewoners hebben ook de jonge-
ren weer kunnen gruwelen dit jaar.

Ze maakten de volgende rapportage:

Halloween was heel leuk, we hebben een drop-
ping gedaan in het donker in het bos. We zijn met 
de auto afgezet in de buurt bij Kraantje Lek. Jihat 
vertelde een eng verhaal en daarna hebben we 
met een groepje een pad gevolgd. Onderweg wa-
ren mensen verstopt die ons lieten schrikken soms 
was het wel eng. In het bos was geen verlichting 
wat het wel eng maakte maar gelukkig hadden we 
wel een zaklamp mee. Na afloop zijn we met de 
auto weer teruggekeerd naar De Tulp, daar heb-
ben we wraps en broodje hamburger gegeten. Dit 
jaar was Halloween een heel stuk enger dan vorig 
jaar. OP NAAR VOLGEND JAAR!!

Verkiezingen Leerlingenraad 
op de Hannie Schaftschool

Op de Hannie Schaftschool vinden wij het belangrijk dat de kinderen inspraak op school 
hebben. Door mee te denken over het ‘reilen en zeilen’ op hun school, voelen ze zich meer 
betrokken. Op die manier wordt de school ook een stukje van jezelf.

De leerlingenraad is een platform van leerlingen voor 
leerlingen. Leerlingen kunnen er hun licht opsteken, 
suggesties doen en ze met anderen bespreken, ac-
tiviteiten organiseren en met projecten meedenken. 
De school kan haar oor te luisteren leggen bij de raad 
en met hen de thema’s bepraten die voor de leer-
lingen van belang zijn. Een leerkracht begeleidt de 
leerlingen. In de leerlingenraad zitten vertegenwoor-
digers uit de groepen 4 t/m 8. Deze vertegenwoor-
digers worden per groep door de 
leerlingen in de klas gekozen voor 
een jaar.  

Donderdag 18 september waren 
de verkiezingen op school! In alle 
groepen werd er door de leerlin-
gen, die zich verkiesbaar stelden, 
campagne gevoerd. 

Zo wilden Tessa, Boaz, Kauothar, 
Nizhoni en Ferdia uit groep 4 al-
lemaal graag in de leerlingenraad. 
De leerlingen leren op deze wijze 
spelenderwijze hoe verkiezingen 
in elkaar zitten. Daarnaast leren 
zij te verwoorden waar zij goed in 
zijn en zich te presenteren voor de 
groep. 

Op donderdag brachten de leer-
lingen hun stem uit op een echt 
stembiljet. 

In groep 4 werd Boaz in de leerlingenraad gekozen! 
Boaz is trots!

Op vrijdag 19 september kwamen een bijna-echte 
Willem-Alexander (meester Ruud) en een bijna-echte 
Maxima (juf Anita) de Hannie Schaftschool met een 
bezoek vereren op onze alternatieve Prinsjesdag 
om de nieuwe leerlingenraad voor schooljaar 2014- 
2015 te installeren!

De kandidaten uit groep 4 Het invullen van het stembiljet Het inleveren van het stembiljet
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  Agenda De Tulp 
21 december tot en met 4 januari:
Activiteiten tijdens deze periode: 
Ma. 22 en 29 dec.   Huiskamer
Wo 24 en 31 dec:  Toneel
Zo 28 dec.   Soep op Zondag  

(Er is GEEN Soep op Zondag op 21 dec.)  

De volgende activiteiten hebben de hele  
periode een vakantiestop: 

• Kinderactiviteiten Cisca 
• Jongerenactiviteiten van Jihat 
• Naaiatelier 
• Open Eettafel 
• Computerinloop 
• Speelgroep 

In de week van 5 januari starten alle activiteiten weer
en op 6 januari is er ’s avonds weer Repair Café.

Buurtcentrum de Tulp

Het team van de Tulp wenst u 
hele fijne Kerstdagen en een 
goed begin van het nieuwe jaar!!!

Hoera, mijn kind gaat naar de 
basisschool!
Eén van de mensen die regel-
matig in de Tulp te vinden is An-
nemarie Blokland.  Annemarie 
werkt voor OOK Pedagogische 
Expertise Groep. Een organi-
satie die o.a. samenwerkt met 
basisscholen. Zij biedt ouders 
advies bijvoorbeeld over de 
overgang naar de basisschool.  
 
Over de ouderbijeenkomsten “Help / Hoera! mijn kind gaat naar 
de basisschool”, die afgelopen najaar in de Tulp hebben plaats-
gevonden, vertelt Annemarie: “Voor kinderen is het vaak een gro-
te stap om naar de basisschool te gaan. Het is fijn als ouders be-
grijpen wat hun kind te wachten staat en hoe ze hun kind daarin 
kunnen ondersteunen. Er wordt gesproken over hoe de school-
dag eruit ziet, wat je kunt doen als ouder bij het wegbrengen en 
ophalen en wat je thuis kunt doen als je kind bijvoorbeeld moe is. 
Ouders vonden het prettig om met elkaar ervaringen uit te wis-
selen en ze stelden vragen over het wennen op school en hoe je 
de overgang voor je kind zo gemakkelijk mogelijk kan maken. ” 
De ouderbijeenkomsten werden in de Tulp gegeven. Zo konden 
ouders die in dezelfde wijk wonen elkaar ontmoeten.
Begin volgend jaar start weer een nieuwe groep. De start zal 
via de scholen, o.a. de Hannie Schaftschool, de Dreefschool en 
het buurthuis bekend worden gemaakt. Mocht u geïnteresseerd 
zijn, neem dan gerust contact op met Annemarie Blokland, tel: 
06 81882465.

Restaurant De Tulp
Dit jaar is voor het eerst op Burendag een buurtmaaltijd georgani-
seerd voor en door gebruikers en buren van de Tulp. 
Het aantal aanmeldingen zorgde ervoor dat op het nippertje een 
tent moest worden gehuurd om iedereen een riante plaats aan 
de wit gedekte tafels te kunnen bieden. Vooral de onderlinge sa-
menwerking maakte het tot een groot succes. De gasten werden 
ontvangen en naar hun plaats geleid door de leerlingen van het 
NOVA-college, die ook veel complimenten in ontvangst konden 
nemen voor de bediening. Net als overigens het bar-team. Een 
team van koks van Turkse, Nederlandse en Chinese afkomst had 
de sterren van de hemel gekookt en uiteindelijk gingen veel van 
de aanwezigen bij de Turkse muziek met de voeten van de vloer.  
Met dank aan alle bijdragen en het verzoek aan allen volgend jaar 
de buren mee te nemen.

de wekelijkse maaltijden: 
Voor de Soep op Zondag en de Open Eettafel op donderdag  is 
nog steeds veel belangstelling. Het team van vrijwilligers is pas 
met drie nieuwe mensen uitgebreid, maar het team van de Open 
Eettafel kan nog wel een extra kracht erbij gebruiken.   

In september zijn ook de jongeren een eetgroep gestart, zodat er 
nu ook op woensdag  gezamenlijk de heerlijkste maaltijden wor-
den bereid.  

De keuken van de Tulp is op maandag en dinsdag nog niet in 
gebruik. Regelmatig gaan er stemmen op om op één van deze 
dagen wekelijks of maandelijks met een groepje buurtbewoners 
gezamenlijk te koken en te eten.  Lijkt het jou leuk hier aan mee te 
doen of om vrijwilliger te worden bij één van de andere maaltijden? 
Loop even binnen bij de Tulp en geef je op bij Ingrid of bel of mail 
voor meer informatie. (023 5422862/06 1992 73 57, iswakman@
haarlemeffect.nl)

Naaiatelier
Als ze in januari stopt heeft ze er zo’n drie en een half jaar op zitten 
als vrijwilligster in de Tulp. Ann Severien zet in december een punt 
achter haar vrijwilligerswerk bij het Naaiatelier. Met haar opleiding 
en 40 jaar ervaring als coupeuse leerde zij ervaren en beginnende 

naaisters de kneepjes van het vak. Ze gaat niet stilzitten, maar 
meer tijd besteden aan haar kleinkinderen, waar ze regelmatig op 
past. Hoeveel mensen ze heeft leren naaien in die tijd? Ze weet 
het niet meer precies, maar het zullen er zeker meer dan 30 ge-
weest zijn. “Toen ik begon kwam hier een kleine groep vriendin-
nen, die vooral eigen kleding wilde maken om zo ook kosten uit 
te sparen. Verhuizing, banen, kinderen naar school, dus aan het 
werk, redenen om te stoppen. Nieuwe deelnemers kwamen en 
gingen met andere vragen en ideeën. Verstelwerk soms. Om de 
groep te begeleiden niet altijd gemakkelijk, maar leuk om iedereen 
een steuntje in de rug te geven en verder te helpen.”

Jane Stiemsma, buurtbewoonster en vrijwilligster bij zowel het 
Naaiatelier als het Repair Café in de Tulp, beaamt dat en voegt 
daar aan toe: “Ervaring is niet belangrijk. Iedereen kan op haar 
eigen niveau aan de gang.”    

Ann geeft het stokje door aan Josefien Buurke. Samen met Jane 
zet ze het Naaiatelier voort.  Beide opgeleid aan de modeacade-
mie benadrukken ze de creatieve kant van het naaien. Een basis-
patroon biedt met een beetje inzicht en ervaring al snel mogelijk-
heden om aan elke creatie een eigen draai te geven. Drijfveer voor 
beide is hun enthousiasme om anderen van hun ervaring te laten 
profiteren.

Dus durf jij de schaar in je oude jas te zetten of vervang je de 
capuchon van die tweedehands jas liefst door een uitbundige 
kraag? Heb je een leuke jurk voor je dochter maar wil je net een 
ander stofje of ben je alle confectiekleding zat en geef je er het 
liefst zelf een draai aan maar ontbreekt je de ervaring? Of ben je 
een ervaren naaister en kom je er steeds niet toe je naaimachine 
weer uit de kast te halen? Kom eens langs bij het Naaiatelier van 
De Tulp op dinsdagochtend tussen half 10 en half 12 en laat je 
door het enthousiasme van Jane en Josefien inspireren. Neem 
een kledingstuk of stofje mee of overleg eerst over de keuze van 
een patroon. Naaimachines, garen en scharen zijn aanwezig. Voor 
diegene die nog ongebruikte lappen of patronen thuis heeft liggen 
en weg wil doen: we houden ons van harte aanbevolen.Op 6 ja-
nuari, de eerste keer Naaiatelier na de vakantiestop, neemt Ann 
vanaf 11 uur van het Naaiatelier afscheid met een kopje koffie. 



UIT DE OUDE D ROOS
met de ‘Groeten uit de Roos’

Mijn opoe de baronesse
Rie Makkelie is geboren in de Tulpenstraat en woont nu aan het Zuider Buiten Spaarne. Ze vertelt over 
haar grootmoeder die woonde in de Klaverstraat op nr. 12.

‘Mijn opoe, dat wou ze nooit weten, maar dat was een baronesse. Ze was een heel kranige vrouw en 
ik heb een hoop van haar geleerd’. Ze wijst: ‘Ik heb precies dezelfde wijsvinger’. Ze zei altijd: ‘Als je met 
iemand praat, blijf ze recht in de ogen kijken, sla nooit je ogen neer’. En dat heb ik geleerd. Ze heeft zes-
tien kinderen gehad. Ja, dat had je vroeger hè. Mijn opa, die was niet van adel. Hij was loodgietersbaas 
en heeft daar in de Klaverstraat een hele grote uitgebouwde keuken gemaakt. Dat was een prachtkeu-
ken hoor, met een gasfornuis, alles d’r in. Hij is heel lang ziek geweest. 

Mijn opoe had altijd een zwerver. Hij sliep er niet, maar eten, schoon goed en wassen, dat mocht ‘ie. En 
verder toefde hij buiten. Als meisje zijnde gingen we vaak naar de Hout, en op een dag kwamen we bij 
een grasveldje vlak bij het ziekenhuis, en daar lag die zwerver, dood. ‘Oh, die is van opoe, die zwerver’. 
Dus wij vlogen naar de Klaverstraat: ‘Opoe, opoe, die zwerver die bij je komt, die is dood’. Nou, opoe 
meteen er achteraan en bidden voor die zwerver. Ze heeft hem laten begraven en alles, dat deed mijn 
opoe. Opoe had ook een hele hoop huizen. Toen ze ouder werd kon ze dat niet meer allemaal aan en 
dan zei ze tegen me: ‘Marie, ga jij even de huur ophalen’. Nou, dan ging ik de huur ophalen.

In de oorlog is ome Herman, een broer van mijn vader, neergeschoten precies midden op de weg, waar 
zijn moeder woont. Mijn opoe, die kwam naar buiten en zei tegen die linkmiegel: ‘Vuile smeerlap dat je 
d’r bent om mijn kind neer te schieten’. Toen zei die vent: ‘Naar binnen, want ik schiet jou ook dood’. 
Maar ze liep naar haar zoon en zei: ‘Schiet maar’, viel op haar knieën en ging bidden voor haar zoon. 
Want mijn opoe was vreselijk christelijk.  
Ze hebben hem toen naar het ziekenhuis 
gebracht, dat was hier op de singel. Later 
is hij naar de Klaverstraat bij zijn moeder 
gebracht. Hij heeft in een voorkamertje 
gelegen, met de gordijnen dicht, dat heeft 
geen mens geweten. Mijn ome had ook 
een vrouw met zoveel kinderen. Die waren 
nog klein, en hun vader neergeschoten. 
Dat gebeurde allemaal hier, deze dingen. Ik 
vergeet het nooit van z’n leven.’

[Bijschrift foto] De opoe en opa van Rie 
Makkelie, oma Catharina Magelina Makke-
lie-Kroonen en opa Piet Makkelie.

Ellen Verheul en Joost Mulder

Heb jij ook  nog oude foto’s van de buurt met een verhaal er bij? Meld je aan bij de redactie groetenuit-
deroos@gmail.com.

De opoe en opa van Rie Makkelie, oma Catharina 
Magelina Makkelie-Kroonen en opa Piet Makkelie.


