
! DONDERDAG 7 APRIL 2011 STADSREDACTIE@HAARLEMSDAGBLAD.NL Haarlem & Omgeving 3HAA202

Indien u reageert op een artikel in de krant, wilt u dan in uw
ingezonden brief de datum vermelden waarop het werd

gepubliceerd. Brieven worden in het algemeen ondertekend met
naam en woonplaats. Bij de redactie moet echter het volledige, te

verifiëren adres bekend zijn. Plaatsing van ingezonden brieven
betekent niet dat de redactie het met de inhoud ervan eens is.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te
korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Adres: Haarlems Dagblad, Postbus 507, 2003 PA Haarlem,
o.v.v. Schrijvende Lezers.

E-mail: lezersschrijven@haarlemsdagblad.nl

S C H R I J V E N D E  L E Z E R S

Als oud-collega van Chris van
Velzen, bij leven raadslid en
wethouder te Haarlem, zie ik de
onttakeling van de nagedachte-
nis aan Chris met lede ogen
aan. Wat moet het voor de
vrouw en kinderen van Chris
verdrietig en frustrerend zijn
om dit mee te maken. Ik begin
de uitdrukking ‘de mortuis nisi
nil bene’ nu ook pas echt te
begrijpen: de doden kunnen
zich niet meer verdedigen. En
de levenden laten het na.

Chris was een man die als
wethouder de Haarlemmers
weer wat meer vertrouwen in
hun gemeentebestuur heeft
gegeven. Met passie, liefde voor
de stad en een ongelooflijke
persoonlijke inzet zijn belang-
rijke vraagstukken in de stad
aan de orde gesteld, op de rails
gezet en in beweging gebracht.
Chris heeft het stadhuis voor
het Haarlemse centrum behou-
den, want niemand behalve de
politiek wilde een stadskantoor
aan de rand van de stad: De
Haarlemse culturele gebouwen
dreigden onbetaalbaar te wor-
den maar dankzij Chris floreren
ze. Een doordachte mix van
gezond financieel en doordacht
sociaal beleid realiseren: Chris
bracht de partijen bij elkaar.
Zonder eigenbelang heeft hij

Haarlem de laatste jaren van
zijn leven gegeven.

Was Chris van Velzen dan een
man zonder fouten? Nee na-
tuurlijk niet. Soms was hij van
‘grote stappen, snel thuis’. Hij
genoot zichtbaar van z’n rol, en
enige ijdelheid was hem niet
vreemd. Zijn zakelijke achter-
grond heeft wellicht hier en
daar tot constructies geleid die
in de publieke sector minder
voor de hand liggend zijn. Ook
dat was Chris, en niets mense-
lijks was hem vreemd.

Maar al met al moet de balans
ver in het positieve doorslaan.
Ik betreur het dat vanaf de zijde
van zijn partij, die haar positie
in het huidige college in be-
langrijke mate te danken heeft
aan de bestuurskracht die Chris
in de laatste jaren van zijn leven
heeft getoond, nu vooral een
oordovende stilte komt. Chris
van Velzen heeft een snelle
komst van zijn naam op een
straatnaambord in één van de
betere buurten van Haarlem
helemaal verdiend. Laat het niet
gebeuren dat daar een burger-
initiatief voor nodig is!
M A R T I N  H A G E N ,
O U D - R A A D S L I D  V V D  E N  O U D -
S C H A D U W R A A D S L I D  T R O T S  I N
H A A R L E M ,  VA N A F  VA N D A A G  W E T -
H O U D E R  I N  A L K M A A R

Chris van Velzen
HAARLEM
Stadswandeling - Stadsgids

Hans van Roode laat zaterdag
deelnemers van de stadwande-
ling zien dat Haarlem een be-
langrijke bierstad was. Locatie:
Grote Markt 18. Kosten: 6 euro
(inclusief biertje). Start: 14.00
uur. Aanmelding via gildewan-
delingen@gmail.com is ver-
plicht.

Dansen - ORO, Vereniging
voor Werelddans, houdt zondag
een workshop Franse dansen.
Mario Verhage, fulltime dansdo-
cent in Frankrijk, deelt zijn ken-
nis met de deelnemers. Locatie:
Kamerlingh Onnesstraat 83. En-
tree: 10 euro, inclusief koffie of
thee. Tijdstip: 13.30-16.00 uur.

HEEMSTEDE
Autoshow - Dealers uit de he-

le omgeving showen zaterdag
hun nieuwste en mooiste auto’s
tijdens een autoshow. Locatie:
Raadhuisstraat en Binnenweg.
Tijdstip: tussen 9.00 en 17.00 uur.
Toegang: gratis.

DE ZILK
Puzzelrit - Carnavalsvereni-

ging de Duinknijnen en voetbal-
vereniging Van Nispen houden
zaterdag een autopuzzelrit. Er
zijn prijzen te winnen met de rit
en met de loterij na afloop. In-
schrijfgeld: 10 euro per auto. Lo-
catie: kantine de Spil aan de
Sportlaan. Tijdstip: 18.30-01.00
uur.

ZANDVOORT
Jazz - In Jazzcafé Oomstee

treedt Lils Mackintosh vrijdag-
avond op. Locatie: Zeestraat 62.
Toegang: gratis. Aanvang: 21.00
uur.

Yoga - De Toon Hermans-
groep, voor mensen die met kan-
ker te maken hebben, houdt vrij-
dag een bijeenkomst die in het
thema staat van yoga. Marianne
Mascini komt vertellen over
ademhaling en ontspanningsoe-
feningen. Toegang en koffie zijn
gratis. Locatie: Flemingstraat 55.
Tijdstip: 10.30-12.00 uur.

HEEMSTEDE
Jeugddisco - Speciaal voor 11-

en 12-jarigen is er zaterdag My
First Party in de jongerenruimte
van Casca in de Luifel. Locatie:
Herenweg 96. Tijdstip: 20.00-
23.00 uur. Entree: 2 euro. Opge-
ven: plexat@casca.nl.

Vlooienmarkt - In sportcen-
trum Groenendaal is zondag een
vlooienmarkt. Entree: 2 euro.
Tijdstip: 9.30-16.30 uur. Locatie:
Sportparklaan 16.

SPAARNDAM
Fietstocht - IVN Zuid-Kenne-

merland houdt zondag een fiets-
excursie door recreatiegebied
Spaarnwoude. Verzamelplek:
het standbeeld van Hansje Brin-
ker aan de Spaarndammerdijk.
Tijdstip: 10.30 uur. Duur: 1,5 uur.
Kosten: gratis.

K O R T W E G

Een gastheer in hart en nieren
die recht door zee durft te
gaan en de hotelbranche in
Haarlem vorm heeft gegeven.
Op 29 maart jongstleden is
Gerrit Hofman op negentigja-
rige leeftijd overleden.

De voormalig eigenaar van
het Golden Tulip hotel Lion
d’Or zit de hotellerie in het
bloed: beide ouders waren in
de industrie actief. Zijn zoon
Fokke kan hetzelfde zeggen:
Gerrit heeft de Lion d’Or in
1989 aan hem overgedragen.

Met bergen ervaring en
zakelijke contacten vanuit
vorige hotels ging Gerrit in
1957 aan de slag met het Lion
d’Or, een gebouw dat toenter-
tijd meer op een bouwval leek
dan een hotel. Met bloed,
zweet en tranen heeft hij
zeventien jaar zijn eigen hotel
gerund, voordat het hotel deel
uitmaakte van Golden Tulip.
,,Het was in die periode een
andere methodiek’’, vertelt
Fokke. ,,Mijn vader reisde in
’58 persoonlijk naar Brussel
om op de wereldtentoonstel-
ling toeristen te trekken en
ging naar verschillende beur-
zen over de hele wereld om
contacten op te doen.’’

Ze waren beide om andere
redenen in New York toen
vader en zoon elkaar tegen
kwamen. Gerrit vertelde Fok-

ke daar 's avonds dat hij hem
het hotel zou overdragen. Na
een slaande ruzie, waarvan de
reden in de loop der tijd ver-
geten is, is de samenwerking
tussen vader en zoon steeds
hechter geworden. Zelfs na het
overdragen van eigenaarschap
was Gerrit nog tot op zekere
hoogte actief bij het hotel.
,,Als hij de stoelen of tafels
niet goed vond staan, verplaat-
ste hij ze naar zijn ideaalbeeld.
Of hij vond het zonde om
zoveel lampen aan te zetten.
Zijn auto had een automati-
sche piloot; hij vond steeds
weer z’n weg naar het hotel.’’

Geboren gastheer
Gerrit Hofman (1921-2011)

I N  M E M O R I A M

Directeur Marjolein Ploegman
van De School is enthousiast over
de proef waarbij ouders en leer-
lingen in overleg met de school
zelf hun roosters kunnen bepa-
len. Of de school zelf meedoet
met de proef moet nog bespro-
ken worden, maar De School is
feitelijk de aanleiding voor het
experiment. Want sinds de start
tartte de basisschool de bestaan-

de onderwijsregels. Onderwijs
tijdens vastgestelde landelijke
vakanties telt namelijk niet mee.
,,Wij zijn vijftig weken per jaar
open en wij organiseren in vijf
periodes van tien weken onder-
wijs. In die periodes behandelen
we thema’s. Bij de start van elke
periode maken we in samen-
spraak met ouders en leerkrach-
ten een individueel leerplan. De

lestijden tussen de leerlingen
kunnen variëren.’’ Als de leerlin-
gen maar de minimaal voorge-
schreven onderwijstijd krijgen
van 940 uur per jaar.

Vakanties
De nadruk is vaak gelegd op de
flexibele vakanties. Maar dat is
niet terecht. Ploegman: ,,Slechts
een minderheid van de ouders
kiest voor onze school vanwege
die reden. Het merendeel is op
school vanwege de individuele
benadering.’’ Toch hoort het wel
bij het concept. ,,Je moet het ook
op gezinsniveau bekijken. De ge-

zinsleden voegen en de school
moeten zich naar elkaar voegen.
Als dat door vastgestelde vakan-
ties niet lukt, komt dat het leer-
proces niet ten goede.’’

Voorwaarde om mee te mogen
doen aan de proef van de minis-
ter, is dat de leerprestaties er niet
onder leiden. Dat zit op De
School wel goed, getuige het
laatste inspectierapport van be-
gin dit jaar. De School is als nieu-
we school sinds 2008 intensief
gecontroleerd door de inspectie.
De basisschool boekt goede re-
sultaten. Zoals onder het kopje
opbrengsten waar de school goed

scoort. Dat wil zeggen dat de
leerlingen betere resultaten ha-
len dan verwacht mag worden op
grond van het soort leerlingen.
Een enorme prestatie, vindt
Ploegman die de school zag
groeien van veertien naar 52 leer-
lingen.

Betrokken
Ook de sociocratische inslag van
de school zorgt voor positieve ef-
fecten. ,,De betrokkenheid van
de leerlingen bij het leerproces is
groot’’, aldus de inspectie. ,,Dit
weerspiegelt zich in een actieve
houding van leerlingen.’’

Minister wil proef met flexibele lestijden en vakanties op basisscholen

Experiment à la De School
door ivo laan
Z A N DV O O RT - Tien basisscholen mogen van minister Van
Bijsterveldt (onderwijs) experimenteren met flexibele on-
derwijstijden en vakanties. De School in Zandvoort had in
2008 al die primeur, toen het eigenlijk nog niet mocht.

Nieuwenhuijse fietste anderhal-
ve week geleden over de Zuid-
schalkwijkerweg, toen zijn
beurs uit zijn achterzak gleed.

Even later vond Wojciech Panek
(23) hem toen hij zijn hond uit
liet. Zijn vriendin belde de
Heemstedenaar.

Nieuwenhuijse: ,,Mijn vrouw
blokkeerde voor de zekerheid
mijn bankpasjes. Ze vond het
een beetje eng toen ik mijn
portemonnee ging ophalen. Ik
ben zelf niet bang aangelegd,
maar voor hetzelfde geld wil
iemand je pincode en krijg je
een pistool tegen je hoofd. De
werkelijkheid was eerder het
tegenovergestelde van dat sce-
nario. Ze wilden in eerste in-

stantie zelfs geen vindersloon
aannemen. Pas na veel aandrin-
gen accepteerden ze de honderd
euro die ik voor ze pinde.’’

Panek en zijn vriendin Alek-
sandra Matysiak (27) vinden
hun daad de normaalste zaak
van de wereld. ,,Ik zou mijn
verloren spullen ook graag
terugkrijgen. Ik geloof ook een
beetje in karma. Als je iets
goeds doet, krijg je iets goeds
terug’’, vertelt Matysiak.

Het was niet simpel om de
eigenaar op te sporen. ,,Onze
enige aanwijzing was zijn naam

die we op een pasje zagen. We
pakten alle twee onze laptop en
na een halfuur hadden we tege-
lijkertijd het nummer gevon-
den’’, zegt Panek.

Nieuwenhuijse stelt dat het
in Nederland eerder uitzonde-
ring dan regel is om een verlo-
ren portemonnee weer terug te
zien. Matysiak deelt zijn beeld
over Nederlanders niet. ,,De
mensen hier zijn juist heel
vriendelijk. Op straat hoor ik
elke dag ’goedemorgen’ of
’hallo’ van mensen die ik niet
eens ken. In Polen lopen de

mensen elkaar voorbij zonder
iets te zeggen.’’

In zijn geboorteland had
Panek een baan als kok. Matysi-
ak werkte er als receptioniste in
een hotel. In Nederland maken
ze hotelkamers schoon. ,,Het
werk dat we doen is zwaarder
en minder intelligent dan het
werk dat we in Polen deden.
Het verdient wel vier keer zo
goed. En het leven is ongeveer
net zo duur, dus hier houden
we meer over. Toch zijn we
allebei op zoek naar leuker
werk’’, zegt Matysiak.

De dolgelukkige Siem Nieuwenhuijse bewaart zijn portemonnee niet meer in zijn achterzak. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS 

Heemstedenaar is dolblij met het terugkrijgen van zijn portemonnee

’Eerlijke mensen bestaan gelukkig nog’
door tim schrama
H AA R L E M - Siem Nieuwen-
huijse (78) schrok zich rot toen
hij werd gebeld door een Engels
sprekende vrouw die vertelde
dat ze zijn portemonnee had.
Hij had hem nog niets eens
gemist. Toen hij de knip op-
haalde bij de Poolse vinders, zag
hij tot zijn positieve verrassing
dat alles er nog in zat.

’Huis’ betekent in het geval van
het negentienjarige, grote voet-
baltalent: De Kei in Utrecht. Een
instelling voor daklozen met een
verstandelijke beperking. Daar
verblijft de in Colombia geboren
en door een echtpaar uit Hoofd-
dorp geadopteerde E. nadat hij
een tijd rondzwierf en misdaden
pleegde om zijn eten, drank en
joints te bekostigen.

Tussen 1 april en 7 juni van het
vorig jaar heeft de verdachte, al-
leen of in gezelschap van een van
zijn verkeerde vrienden, min-
stens 25 auto’s in Hoofddorp
opengebroken. Hij gooide met
een baksteen een ruit van de wa-
gen in. Tassen, portemonnees en
gereedschappen verdwenen.
Schuurtjes waarin fietsen ston-
den, waren in die tijd ook niet
veilig voor E. Een deel bekende
hij, sommige feiten kon hij zich

niet meer herinneren.
Het was niet de eerste keer dat

de zwak begaafde E. met politie
en justitie in aanraking komt.
Hij heeft de neiging anderen
daarvan de schuld te geven. Zo
zouden reclassering en andere
hulpverleners beloften aan hem
niet gestand hebben gedaan.

Zo goed als zeker is E. in zijn
geboorteland ernstig mishan-
deld. Zeker is, aldus gedragsdes-
kundigen, dat hij zwak begaafd
is, impulsief, anti-sociaal en heel
snel onredelijk boos kan worden. 

Donderpreek
De oudste rechter wees hem in
een ware donderpreek echter ook
op zijn eigen verantwoordelijk-
heid: ,,Je gooit niet alleen auto-
ruiten in, maar ook je eigen gla-
zen. Je stond aan de vooravond
van een glanzende carrière als
profvoetballer, maar als je zo
doorgaat, verdwijn je voor jaren
achter tralies. Ik gruw bij de ge-
dachte dat jij al vader bent. Geef
je zoontje het goede voorbeeld
en pak de hulp aan, die je van alle
kanten wordt aangeboden.’’

Voordat op 20 april de uit-
spraak is, wordt psychotherapie
geregeld en zal worden gezocht
naar een begeleidwonenproject.

Voetbaltalent vandaag vrij
Eis 300 dagen cel
tegen autokraker
door arno ruitenbeek
H AA R L E M - Justitie eist dat Fer-
nando E. 300 dagen cel, waarvan
43 dagen voorwaardelijk krijgt
voor een grote reeks autokraken
en fietsendiefstallen in Hoofd-
dorp. De Haarlemse rechtbank
lijkt zich daarbij aan te sluiten.
Want na 257 dagen voorarrest
mag E. vandaag naar huis.

De Hillegomse artiest twijfelde
geen moment toen hij werd be-
naderd door Stichting Ambulan-
ceWens. ,,Natuurlijk. Als iemand
gek is van je muziek, zeg je daar
ja op.’’

Pas later hoorde hij dat het om
Rusman ging, met wie hij vroe-
ger in de Hillegomse Amerika-
buurt omging. Meeldijk, wiens
hit ’Ik hou van het leven’ al
750.000 keer is bekeken op You-
Tube, moest even slikken. Hij
vervulde wel vaker ’laatste wen-
sen’ van fans. En dan was het al
zwaar, laat staan bij een oude be-
kende uit Hillegom. ,,Ik ken zijn
hele familie.’’

,,Dit is zó dichtbij. Het zal heel
zwaar worden.’’ Maar ach, als hij
tijdens het optreden moet huilen
of met knikkende knieën zijn
liedjes ten gehore brengt, zal hij
zich echt niet schamen. ,,Het

komt uit een goed hart.’’
De in het Nederlands zingen-

de Meeldijk zal niet alleen zijn
rustige nummers ten gehore
brengen, maar ook z’n vrolijker
repertoire, belooft hij. Want het
moet geen rouwbijeenkomst
worden.

Directeur/oprichter Kees Veld-
boer van Stichting Ambulance-
Wens is vol lof over Meeldijk en
zijn management. Ze namen de
stichting, die al honderden laat-
ste wensen vervulde, veel werk
uit handen. ,,Het was zo gere-
geld.’’

Eigenlijk hoeft de stichting,
die vier ambulances heeft en

meestal twee of drie wensen per
dag vervult, alleen het vervoer
uit het Gelderse Voorthuizen te
regelen. Mobiel is Rusman niet
meer. Hij woont het optreden
waarschijnlijk bij op een bran-
card.

Het was voor Meeldijk niet
meer dan logisch dat hij zich zo
inzette voor zijn oude kennis,
blijkt uit zijn woorden. De zan-
ger vindt het een groot compli-
ment en een grote eer dat hij Rus-
mans laatste wens mag vervul-
len.
Iedereen is welkom om vrijdag het optre-
den van Dirk Meeldijk in café Murphy’s
Law bij te wonen. Het begint om 11 uur.

Hillegommer treedt op voor terminaal zieke oude buurjongen
Volkszanger Dirk vervult laatste wens fan
door wessel mekking
H I L L E G O M - Genieten van een
optreden van zijn oude buurjon-
gen Dirk Meeldijk is zijn laatste
wens. De terminaal zieke Gerard
Rusman wordt vrijdagochtend
per ambulance naar Hillegom
gebracht, waar hij in café Murp-
hy’s Law een speciaal voor hem
georganiseerd concert van de
volkszanger bij mag wonen.

Haarlemmer Sebastiaan B. (24)
kreeg daarvoor bij verstek bij de
politierechter 40 uur onbetaalde
arbeid en 300 euro boete.

In de nacht van 22 op 23 juni
2010 had in Haarlem een bero-
ving plaats. De politie was in de
buurt van de plaats des onheils
op zoek naar de daders en stuitte
op fietser B., een bekende van
justitie.

Zijn aanhouding liep uit de

hand. B. kon niets laten zien dat
bewees dat hij zei wie hij was en
dat het opgegeven adres klopte.
Terwijl iedere Nederlander van
veertien jaar en ouder verplicht
is een ID bij zich te hebben.

Bij zijn aanhouding sloeg hij
een agent op de wang. Slechts
met de grootste moeite konden
de agenten de verdachte - die la-
ter niets met de roofoverval te
maken bleek te hebben - geboeid
in de politiebus krijgen.

Bij de fouillering dook het mes
op. B. zei tegen de politie dat hij
eerder was beroofd en daarom
het steekwapen altijd op zak
had.

Verzet bij arrestatie:
aan de arbeid 
door arno ruitenbeek 
H AA R L E M - Verzet bij zijn arres-
tatie, en geen identiteitsbewijs
op zak. Maar wel een Zwitsers
zakmes.

H AA R L E M - Het gebouw van de
provinciale rijkswaterstaat op de
hoek van de Westelijke Randweg
en de Zijlweg in Haarlem zou
uitstekend geschikt zijn als on-
derkomen van leerwerkbedrij-
ven van het Nova College, InHol-
land en startende ondernemers. 

De Haarlemse wethouder Jan
Nieuwenburg (onderwijs, PvdA)
heeft de provincie daarom ver-

zocht de mogelijkheden te on-
derzoeken het pand als zodanig
te verhuren.

De wethouder hoopt dat dit op
korte termijn zou kunnen ge-
beuren. Op die manier zouden
de naar schatting zeventig on-
dernemers die binnenkort nood-
gedwongen het gebouw van het
AWVN bij NS-station Spaarn-
woude moeten verlaten hier
nieuw onderdak kunnen vinden.

Volgens wethouder Nieuwen-
burg zou dit een ’vliegwieleffect'
kunnen hebben voor de campus-
achtige ontwikkeling op deze
plek en daarmee de versterking
van onderwijs en arbeidsmarkt’.

Die campus-ontwikkeling is
onderdeel van een gebiedsvisie
voor de hoek Westelijke Rand-
weg/Zijlweg die de gemeente
Haarlem momenteel in de maak
heeft.

Provinciegebouw Westelijke Randweg
sleutelrol in campusplannen gemeente
door richard stekelenburg

Bent u al fervent bezoeker van
onze nieuwe website Zandvoort-
.Vandaag? Wij willen graag we-
ten wat u er van vindt. Mist u
dingen op de websites, of zijn er
dingen die u juist heel goed
vindt? Laat het ons weten op
www.haarlemsdagblad.nl

Wat vindt u
van Vandaag?

V E L S E N-N O O R D - De onderne-
mingsraad van Viva Zorggroep
staat achter de reorganisatie-
plannen in het cluster Huishou-
delijke Zorg.

In een brief aan de medewerk-
sters noemt de OR het voorgeno-
men besluit tot loonsverlaging
onvermijdelijk. De raad heeft sa-
men met een extern adviseur de
adviesaanvraag onderzocht. De-
ze advies aanvraag gaat over het
laten vervallen van alle thuis-

hulpfuncties in de loonschalen 15
en 20. De medewerksters krijgen
in plaats hiervan een functie als
thuishulp met loonschaal 10.

Uit het onderzoek van de OR
blijkt dat de overheadkosten van
het cluster laag zijn, maar niet
laag genoeg om kostendekkend
te kunnen werken. Ook houden
de gemeenten vast aan de con-
tractafspraken met Viva. Zij zul-
len niet extra betalen.

Tot nu toe heeft Viva Zorg-
groep de tekorten binnen het
cluster kunnen compenseren

vanuit andere potjes, waaronder
dat van de AWBZ. Straks is dit
niet meer mogelijk.

De ondernemingsraad schrijft
te beseffen dat dit voor de be-
trokken medewerkers hard aan
zal komen en dat de maatregelen
verstrekkende consequenties
hebben. Daarom heeft de OR de
vakbond en de Raad van Bestuur
gevraagd om te onderhandelen
over een goed sociaal plan. Het
ontslag en terugval in salaris
moeten zo goed mogelijk wor-
den opgevangen.

OR kiest kant bestuur Viva Thuiszorg
door guusje tromp


