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De stad ligt:.omgeven door de duinen en land-
goederên van'Hollandsch Arcadié.. De weer-
spiegelingen van Spaarne en Noordzee op de
gevels en de snel overdrijvende wolkenluch-

ten inspireêrden reeds vele schilders, waaron-
der Frans Hals. Hildebrand schÍeêÍ er ziin

humoristische zedenschets Camera Obscura
en Bomans en Mulisch groeiden er op.

We hêbben het over HaaÍlem. Te rílk voor éón
wandeling, te mooi om over te slaan. Een

onderdompeling in Noord-Hollands hoofdstad.

ffi1i de wv koop ik voor drie

= J ffigulden een plattegrond
* {.f- waar alle bezienswaardrghe-t- den op sraan. Dan kan ik mijn
eigen route bepalen in plaats van dat
een vooraf bepaalde beschrijving mij
iedere stap voorschdift.
Van het stationsplein loop ik naar
het Kenaupark, genoemd naar Kenau
Hasselaer.
In de loop der tild is zij het symbool
geworden voot een algemeen veraÍ-
schuwd vrouwentype. Na degelijk
historisch onderzoek kwam echter
een heel andere vrouw uit de verf.
Geen vreselijk manwijf, maar een
rustige, zakelijke vrouw die de
Haarlemmers grote organisatorische
diensten bewees tildens het beleg
van hun stad. Het Kenaupárk is een
vriendelijke dot groen in Engelse
stijl. Sculptuten aan de gevels erom-
heen strekken er hun armen verlan-
gend naar uit.
In de Kruisstraat, even verder, vind
je oudemetse slgarenwinkels,
antiekzaakjes en antiquariaten.
Halvevege stap ik een winkel in
antieke spiegels binnen. Niet omdat
ik een splegel zoek, maar omdat het
gebouw zo mooi is, een monumen-
taal l8e-eeuws pand in classicisri-
sche stijl, versierd met gekruld stuc-
werk en antiek geïnspireerde reliëfs.
Lopend tussen het goud van de lijs-
ten en het wit van kamers die wel
zalen lijken, geniet ik van de sym-
metrieën en de aristocratische sÍeer,
De verkoper vergast me op een wel
heel uitgebreide historische verhan-
deling, waaruit ik opmaak dat het
pand een burgemeesterswoning en
een herberg is geweest. Hij wil me
ook de kelder laten zien; ik wijs
hem erop dat zijn dure handel er dan
onbeheerd bij staat. O ia, dat is waar
ook. Het is nog máar een jongen.
Zijn vader kocht het pand met het
doel er een grand café te maken. Hij
kijkt teleurgesteld als ik weer verder
wil. Maar ik belooÍ later terug te
komen.
Zo loop ik verder, de bochtige
Zoetestraat in. fe loopt er door tun-
nels van klimplanten. Achter de
ramen boekenplanken, kunsrobjec-
ten en stoffige tapijtjes; een ruimhar-
tig toevluchtsoord van gesettelde
sixties-mensen, Eenzelfde ruimhar,
tigheid biedt onderdak aan een
buurtcentrum en een moskee. Een
muzelman met capuchon loopt op
zijn gemak de straat af. Hij lijkt zich
hrer even goed thuis te voelen dls in
een soukh.
Ner als ik afsla naar de Slagerspoort,
spreekr epn dame mil 
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ding, stem, glimlach, taal: alles is
even voorkomend en onberispelijk.
Vriendelijk vraagt ze oÍ ik iets zoek
misschien, met die kaart in mijn
hand.
Al sinds jaar en dag beweert men dat
in Haarlem het beschaafdste
Nederlands wordt gesptoken. Door
de bovenlaag tenminste, want hon-
derd meter verder klinkt het in
onvervalst Haarlems: 'Hé, zoek-ie
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het interieur. Kristallen luchters,
waar geen tinkeltje aan ontbreekt,
glimmend gewreven taÍels, sraatsre-
portrett€n en nog veel meer zaken
die, juist omdat ik ze niet begrijp,
veel sÍeer oproepen,

. De Magdalenastraat ligt vlak om de
hoek, daar is ook de ingang van het
Remonstrants HoÍle. Maar die zit
potdicht. De stoppelige jongen die
me open doet, is eerst wat geërgerd
door mijn belletje trekken, maar dat
zakt snel weg als ik geïiteresseerde
vÍagen ga stellen. En dan komen de
verhalen.
'We zijn de toegankelijkheid gaan
terugschroeven, want de laatste tijd
krijgen we steeds meer last van jun-
kies. In een paar weken tijd is al drie
keer bij ons ingebroken. We laten nu
alleen overdag in de weekeinden de
deur nog open.'
Na al die moeite om binnen te
komen, valt het petieterige binnen,
plein wat tegen. De jongen vertelt
dat het hoÍje voort is gekomen uit
een klooster. De vergaderzaal die nu
overdekt is, was vroeger een open
kloostergang. Dat maakte de binnen-
hof nog kleiner dan hij al was.
Het kloostergebouw is zo grillig met
zijn trapjes, gangeties, erkers en kel.
ders, dar oudere mensen lang nier
overal kunnen komen. Daarom is de
leeÍtildsopbouw hier gevarieerder
dan in het vergrijsde bestand van
sommige andere hoÍjes. HijzelÍ is de
jongste en moer ook her verste klim-
men naar zijri bed: zeventig treden.
De oudjes wonen allemaal beneden.
Ik bedank hem en stap weer een
eindie verder. In het verlengde van
de Botermarkt met ziin terassen
vind ik het Hofje van Loo. Een gletif
zeren hek scheidt het van de straat.
Het hofje is druk bewoond; een man
is buiten in de weer met planten, en
overal achter de ramen zie ik men-
sen. fe loopt wel in die mensen hun
voorruin te strurnen, als je dat hek
door gaat.
Àl treuzelend blokkeer ik de weg
voor een vrouw met een looprek vol
boodschappentassen. Ik help haar
door het hek heen en we raken in
gesprek.

'|e mag het ook wel binnen komen
bekijken, hoor' , zegt ze en zo zit ik
even later op de bank bii een heuse
hoÍbewoonsrer. Ze rs 89 en woont
hier al 36 jaar. Binnenkort zal ze ver-
trekken uit het hofjei want ze kan -:,

zich niet meer zelfstandig bedruipen, '1

Lopen gaat steeds moeilijker en 1001 ii

u

praktische dingen lukken ook niet
meer. Het doet haar verdriet naar
het bejaardenhuis te gaan, maar het
kan niet anders. Ze vertelt over de
tijd dat zij hier kwam wonen, in
1959. Toen werd het hoÍie nog
bestuurd door regenten. Om er in te
komen, moesr je worden voorgedra-
gen. Veel mensen stonden zo lang op
de wachtlijst dat ze het maat opga-
ven. Misschien was het haar ook zo
vergaan, als ze niet door een geluk-
kig toeval, ver voor haar tijd, aan .

een plaatsje was geholpen. Toen ze
haar aanvraag voor de eerste keer
behandelden, bleek een bewoonsteÍ
acuut weg te moeten. Die liep in het
holst van de nacht in haar nacht-
hemd over de hoÍ. Straaldement. De
volgende dag kwamen de mamen in
de witte jassen haar ophalen, en de
vrouw bij wie ik nu op de bank zit,
kreeg'de kans van haar leven'. Er is
een hoop veranderd sindsdien. De
teruggang van de ouderwetse saam-
horigheid bevalt haar maar niets:
'dat komt door al die dootstroming,
al die jonge mensen de laatste iaren
die ook stante pede weer weg willen.
Ik heb een buurvrouw die hier al
viereneenhalf jaar zit. Ze heeÍt me
nog nooit gegroet,'
Drie straten verder werd ze geboren,
deze oudste bewoonster. Haar lange
leven heeft zich grotendeels in deze
buurt afgespeeld. Mij is vandaag het
voorrechr gegund daar een snipper
van mee te beleven.

Lovely
Ik ben niet de eerste passant die op
visite is; ze nodigt vaak voorbijgan-
gers uit.
'Mensen zeggen dat ik dát niet moet
doen, want je kunt niet iedereen ver-
tÍouwen. Nou, ik kan dat zo aan het
gezicht wel zien hoor.' Temijl ik
haar aan de halve deuren gedag zeg
moet ze nog één anekdote.kwiit:
'Er liep hier eens een klein meisje
dat riep: "Kijk mam, ze hebben die
deur helemaal in tweeèn gezaagd!"'
Ik mag gerust nog eens langskomen.
En daar ga ik weer, verder Haarlem
in. Langs de terassen ván de
Botermarkt, door de Gierstraat en
door de Grote Houtstraat. Er heerst
een opgewekte ndzomerstemming.
'O, isn't it lovely, Haarleml' zegt een
toeriste. Lovely betekent aardig. En
dat is Haarlem. fe hoeft er minder op
je tellen te passen dan in 'streetwise'
Amsterdan. In de Haarlemmerhout
durven kinderen nog gewoon te spe-

watl/ De stem komt van een Íorse
keÍel die staat te sleutelen aan zijn
bestelwagen.
'De hoÍjesl Dan mot je de derde
poort links pakken. Nee, niet die,
daar ken je nier in. Hij gaat stroef, je
mot gewoon duwen', roept hij me
nog na als hij me in de verte ziet
stuntelen.
Nauwelijks tien minuten in
Haarlem, hecht ik al geen waarde
meer aan de bllnaam van de
Haarlemmers: 'muggen', van mug-
genziÍten. Een andere uitdrukking
lurdt: je hebt de Haarlemmerhout
en 160.000 houten Haarlemmers.'
Maar de enige houten Haarlemmers
die ík vandaag tegenkom, staan in de
Haarlemmerhout.

Straaldement
In de Witte Herenstraat bezoek ik
eerst het aardige Frans Coenen hofje,
dan het Luthers HoÍje. Achterin de
laatste heb je de regentenzaal van de
Lutherse Gemeente. Ik tuur door de
cognackleurige ruiten en veruacht
elk moment de binnenkomst van
plechtig geklede heren met pniken,
zo sterk is de historische illusie van



len. Kom daar maar eens om in het
Vondelpark. Ik stap stevig door,
want van de Haarlemmerhout weer
terug naar het station is een Ílinke
tippel.
Lucas Schermer maakte in l7l2 een
gedicht over de Hout;

Men legt zo tustig niet op dons en
pwp'te spreien
Te rusten, in't ivore'of marm'rcn
Iedekant:
Nooit laat men zich zo zoet tot slui'
meren veileien
Doot 't strclende geluid van zangens

orgehÍant:
Als ik, die onlangs heb, in 't lom"
mer van de bomen
In de bemoste schoot van Haarlems
woud, gerust:
Als ik, door 't lieí &etuis von
Sparen's zil'vten stromen
Op L heetste van de dag. allengs tn
daap gesust.

De Haarlemmerhout werd al vroeg
een stadsbos. Haarlemmers kwamen
er jagen, hielden er varkens en zaag-

den er hout. Maar zodra de avond
viel. haastten ze zich binnen de

,,"i.*ur.n, want in de Hout hiel'
den zich allerlei randÊiguren op, die

i Haarlem zelf niet binnen mochten.
i De Spanjaarden lieten na het beleg

van Haarlem de Hout als een ravage

I achter. Met man en macht werkten
de stadsbewoners aan het herstel,
Vierhonderd jaar later staan hie! en
daar nog de reuzen die toen als

spdetje zijn geplant,
j Als je vanaf de binnenstad de Hout
i in loopt, kom je eerst op Het
Vlooienveld. Het was de plek waar

J op vaste tiiden, gebruikt stro uit
] oude matrassen werd afgevoerd.

I ttildebrand lNicoláas Beets)
beschnlft in'Een onaangenaam
Mensch in de Haarlemmerhout'oP
SeestiSe wilze het karakter en de

wandelvoorkeuren van de verschil-
lende Haarlemmers uit zjtn riid

,Zoólogische beschriivingen verble-
lken erbii. Niet alleen Beets had het

ierg naar zijn zin in de Hout; de

lschrijver Harry Mulisch was er let-
Iterlijk kind aan huts, en ook
lFrederik van Eeden heett er de nodi-

lge uo.trtrppen ligg.t.
I

lBeukenhal
fieets schiep met zijn Camera een

fitera,re tradrtre die in Haarlem ten-

fninste twee navolgers vond:

lodewrik van Deyssel en Godírred
pomans. Alle drie waren het humo-
fisren, maar tegeliik deÍtrge en een

beetie conservatieve burgerheren.
W:er Beets' ziin mrnutreuze waarne.
lningen van bekrompen tijdgenoten

ftlassiek maakte, deed Van Deyssel
lar met de schrijvende iideltuiten

,rir ziin Scheldkritieken, en bespor

tomans de retorische gewrchtigheid

ian politici met zijn 'Pieter Bas'. Bij

alle drie stelt men zich zonder moei-
te her wat strámme/ welgedane kli'
maat van Haarlem vooÍ. Maar wat
sich liebt, neckt man. Dat geldt
zeker ook voor Beets, Bomans en
Van Deyssel.
Hier in De Hout zou Laulens
fanszoon Coster uit een stuk boom-
schors de eerste letter hebben gesne-

den, als prelude op zijn uitvinding
van de boekdrukkunst. Een gedenk-

teken op de vermoedelijke plaats
waar dat gebeurd is, 'bewijst' dat. De
Hout raakt steeds voller met monu-
menten, Íecreanten en verkeerswe-
gen, Toch lijkt het door de vele
wilde planten nog steeds meer op
een bos dan op een stadspark.
Het meest bosachtige plekje is de

Beukenhal, waar je in viif richtingen
lange, overschaduwde paden ziet
lopen. Van daar uit loop ik terug
naar de Crote Markt, naar )an met
de hoge schouders. Zo noemden de
Zandvoorter vissers de Sint
Bavokathedraal als ze, op weg naar
de Haarlemse markt, de kerk zagen
opdoemen achter de duinen.
Achrer de Sint Bavo ligt het buurtie
van de Bakenes*rgracht. Hier ligt de

sleutel tot het ontstaan van
Haarlem. In een nes (bocht) van het

Spaarne richtte een graaf een baken
op boven zijn vesting {Baken-nes).
Net als in AmsteÍdam zitten de hoe"
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ren hier in het oudste 6uurtje van de

stad. Op de hoek van de Begijne-
straat en de Korte Begiinestráat kun
je een omloopje maken langs propere

houten huisjes met keurig Seschoren
heesters. Hier werken de dames van
plezier, in een keurige Haarlemse
ambiance.
Alle straatjes leiden naar het
Spaarne. en daar kom ie vauelf bii
een hoge withouten klapbrug, de

Cravestenenbrug. Aan de kade lig-
gen historische schepen. De riikbe'
werkte gevel, waar je vana{ de brug
op kilkt, huisvest het Teylers
Museum, het oudste museum van
ons land. Teylers staat vol apparaten

die een eeuw geleden de wereld zou-
den veranderen, maar stokten in hun
eigen experiment. De Seesten van
H.G. Wells en Jules Verne waren er

rond en echoën door de hoge zalen,
begeieid door zwiigende suppoosten
in rokkostuums.
Her eindpunr van mjin wandeling is

de Grote Márkt. Daar zie je het
Stadhuis, ontstaan in de dertiende
eeuw als jachtslot van de Graven
van Holland. Willem II achtte, na
ziin rondreizen langs Duitse ridder-
hoven, de tild gekomen om Holland
aan een representatieve zaal te hei-
pen. Zo kreeg Haarlem de regelrech-
te voorloper van de Haagse
Ridderzaal binnen zijn muren.
De zon zakt en de schaduw van de

lange herfstavond valt alweer over
de Vleeschhal en de andere Vlaams
geïnsprreerde gebouwen. Het won-
derlijke |ugendstil-staiion is al stem-
mig verlicht. Als de trein gaat rijden,
danst lantaarnlicht in kringen en

vonken mee op het groene glas en

het gekleurd glazuur van dit spoor-
wegpaleis. I
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Een pamekoekenresuurant met
speeltuin, een hoog duin ernaast eÍr

een holle bolle boom; zo herinneren
veel Haarlemmers ztch hgt Kraantie
Lek van hun jeugd. Maar ook nu
kun ie alledrie nog steeds bewonde-
ren, al is een stronk het enige wat
nog rest van de holle bolle boom.
Het gerucht ging dat de kinderties er
vandaan kwamen. h elk geval von-
den ontelbare kinderen er een gelieÍ-

worden ingetoomd,
want ook het opdrin:
gendè zand sluit
Kraantie Lek het
liefst in de armen.
Op het menu van
Kraantje Lek staan
sniikoek bij de
thee, wentelteeÍ
met vlierbessen-
saus en panne-
koeken van

er vlat langs. Het
strand is
een uutle-
lopen, maar
let op,
zwemkle-
ding is niet
toegestaan in
het restau-
r4nt-

Kraantje Lek
Duinlust-
weg22
20sl ÀB
Overueen
tel. 02.3-5241266

koosde speelplaats.
Ë,en gàte schare bezoekers vindt nog
alrijd de weg naar Kraantie Lek,
viant er heerst een oudemetse gezel-

ligheid. Binnen, in de rustieke don-.
kerbruine gelagkamer, kun ie ie
moeiteloos vooretellen dat dit al 450
jaar geleden een herberg was.

Zandvoorter vissers; die met hun
rieten vismanden door de duinen
naar de markt ln Haarlem hepen,

stopten er vooi èen ienevertje.
Ook op artiesten miste het witte
huisie met de rode luikies ziin uit-
werking niet. Iráns Hals schilderde
er in 1623 ziin bermmde schilderii
'|onker Ramp en zijn Metres'.
Schriivers als Van Eeden, Mulisch en

Roland Holst maakten hier vrien-
den, en codhieà somans kwam hiet
als jongen al schommelm met ziin
vriendies. Ook meestertekenaar
Arton Pieck was er vaste gast, aan-
genokken door de enigszins sprook'

iesachtige sfeer vm het teer ogende

ambachtelijk beslag in alle variëter
ten. Maar je kunt er ook een tot in
de puntjes verzorgd driegangen-
menu gebruiken.
Ikaantie Lek is omgeven met s an-

delgebieden: Kememelduinen,
Middenduin, Elswout en
KoningshoÍ liggen op loopafstand,
en het LÁW Graa{ Florispad lmpt

t'
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huisje in het gróen.

De Blinkert, het witte duin vlak
[aast het huis, moest regelmatig


