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Beste lezer, 

e maken ons langzamerhand op voor de 

feestdagen, het jaar is bijna om. En wat 

een goed jaar was ‘t voor het museum!  

Hadden we in 2013 een topjaar met 22.000 bezoe-

kers (een groei van 65%), dit jaar gaan we dit aan-

tal zeker weer halen. We dachten even aan een toe-

valstreffer vanwege de succesvolle Heyboer-ten-

toonstelling, maar we zijn echt op de goede weg om 

een voor velen aantrekkelijk museum te zijn. 

     Met de tentoonstellingen Vrouwen met lef, Haar-

lemse Hofleveranciers, Haarlem Vinyl Stad en Haar-

lemse Tramlijn hebben we de bezoekers – en ook 

onszelf – verrast met specifieke aspecten uit de ge-

schiedenis van onze mooie stad en de regio. 

Daarnaast hebben we met de in februari geopende 

tentoonstelling van portretten van Verwey en de 

huidige presentatie Typisch Verwey weer veel be-

zoekers kunnen inspireren. 

  

     Ook voor het komende jaar staan er weer span-

nende gebeurtenissen op het programma. Zo wordt 

op dit moment hard gewerkt aan een tentoonstel-

ling waarin de relatie die de stad en haar inwoners 

met het water hebben een centrale rol vervult. 

Tegelijkertijd zijn de eerste stappen gezet voor een 

tentoonstelling waarbij wij u heel hard nodig zullen 

hebben. We gaan op zoek naar de genetica van de 

inwoners van Haarlem en Zuid-Kennemerland.   

Wat maakt dat u zich een Haarlemmer voelt en niet 

een inwoner van Alkmaar, Leiden, of Amsterdam? 

Waarin onderscheidt een Haarlemmer zich nog 

meer, dan dat hij of zij het ABN spreekt? En spreken 

wij dat nog steeds? Als u hier alvast over nadenkt, 

dan komen wij hier binnenkort op terug. 

 

     Misschien treffen we elkaar dan wel in ons nieu-

we Gasthuis om over dit onderwerp met elkaar  

 

van gedachten te wisselen. Nog deze maand zullen 

we de ruimte in gebruik gaan nemen. De ontvangst-

balie verdwijnt uit de hal, de winkel wordt aantrek-

kelijk ingericht en we verwachten u snel om in ons 

museumcafé de koffie te komen proeven. U kunt 

dan direct zien dat de mannen van de technische 

dienst wonderen hebben verricht. Een officiële ope-

ning volgt begin volgend jaar. 

    Tegelijk met de officiële opening van het Gasthuis 

zal het museum ook van naam veranderen en een  

nieuwe huisstijl krijgen. Ook hiermee zijn we al ver 

gevorderd. En wat zijn we blij met onze rijk gescha-

keerde vrijwilligersgroep, want onze ‘eigen’ Inge-

borg Claessens heeft samen met grafisch vormge-

ver Erik Zwiers een voorstel neergelegd dat mu-

seumwaardig én van deze tijd is. U zult binnenkort 

de eerste uitingen zien.  

     We hebben een prachtig jaar achter de rug en, 

met alle plannen die er zijn, ligt er een uitdagend 

jaar in het vooruitzicht. Het is misschien nog wat 

vroeg, maar vanaf deze plaats wil ik u en de uwen    

- mede namens Pina Cardia en het bestuur - alvast   

fijne feestdagen wensen en een heel mooi 2015. 

Met hartelijke groet, 

Laura van der Wijden 

 

W 
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MUSEUMCOLLECTIE OP ORDE GEBRACHT 

Schatgraven op zolder   

Bert Sliggers, onlangs gepensioneerd als  
conservator van Teylers Museum, binnen-    
kort gepromoveerd historicus, en schrijver     
van vele boeken op het raakvlak van kunst, 
geschiedenis en wetenschap, alsmede over 
Haarlem, begint aan een nieuwe uitdaging        
bij het Historisch Museum Haarlem.                    
Hij sprak hierover met Christine Willemsen. 
  
Bert Sliggers is bij ons museum zeker geen nieuw-
komer, integendeel zelfs. Hij was reeds als voorzit-
ter van de Historische Werkgroep van de Vereni-
ging Haerlem betrokken bij de oprichting van het 
museum in 1975. Toen nog geen ‘echt’ museum, 
maar een informatiecentrum. Omdat in de loop der 
jaren de belangstelling voor een stadshistorische 
collectie steeds duidelijker werd, is gezocht naar 
een onderdak voor het uitdijende bezit. Gedacht 
werd aan ruimte in het Frans Hals Museum, maar 
daar vond men de objecten van het Historisch Mu-
seum niet passen in het collectiebeleid van het 
Frans Hals Museum.                                                       
Om toch in te spelen op de groeiende belangstelling  
organiseerde Bert een reeks tentoonstellingen in de 
Vleeshal,  in samenwerking met zowel de Vereni-
ging Haerlem, als met andere historische verenigin-
gen uit de regio. Dit gebeurde onder de naam van 
de Stichting Historisch Museum Zuid-Kennemer-
land, die tot 1990 –toen het museum een eigen 
onderdak kreeg – nog zeer actief was als historisch 
informatiecentrum. Omdat het aandachtsgebied   
geheel Zuid-Kennemerland omvatte, maakte hij  
ook tentoonstellingen in andere plaatsen in de re-
gio. Deze projecten waren tijdrovend, en de verga-
deringen lang met veel betrokken partijen. 

Opbouw eigen collectie                                                   
Bij de inrichting in van het museum in 1990 aan het 
Groot Heiligland was er nog vrijwel geen eigen col-
lectie, maar als er in Haarlem en omgeving histo-
rische gebouwen werden gesloopt, was het bestuur 
er steeds als de kippen bij om zich over interessan-
te objecten te ontfermen. Zo kwam men bijvoor-
beeld aan unieke tegeltableaus uit de Aerdenhoutse 
villa het Kareol (gesloopt in 1979) en de curieuze 
inventaris van de wereldvreemde mevrouw Van 
der Steur die tot haar dood in 1976 in haar ouder-
lijk huis de klok zo'n 80 jaar had stilgezet. Behalve 
de inventaris van de stijlkamer, die tot voor kort 
was ingericht op onze eerste etage, is er volgens 
Bert nog veel meer van haar in het depot, en daar 
mag beslist niets van weg! 

     
De schatgravers: v.l.n.r. Theo van de Reep, Bert Sliggers en    
Joost van Aalst.  

                                                                                   
Ontzamelen                                                                       
Dat bewaren geldt echter niet voor álle objecten die 
vanuit het grote depot Zegelwaarden onder het 
Teylers Museum onlangs zijn verhuisd naar onze 
zolderverdieping.                                                                        
In de loop van het bestaan van het museum zijn be-
halve interessante legaten en schenkingen, vele aan 
de museumreceptie aangeboden objecten steeds 
dankbaar aangenomen. Maar nu is de tijd aange-
broken om te selecteren en te focussen op de regio 
Zuid-Kennemerland volgens het dit jaar opgestelde  
Collectieplan (zie Nieuwsbrief van maart dit jaar).                                                                    
De uitdaging voor Bert bestaat eruit om samen met 
het team bestaande uit onze bestuursecretaris Joost 
van Aalst en voormalig eigenaar van Oosten Interi- 
eur Theo van de Reep een selectie volgens dit plan 
uit te voeren, en zo het pad te effenen voor de 
nieuwe conservator Giovanna Di Galbo die begin 
2015 het beheer van de collectie zal voortzetten.                                                                 
Degene die tussen de regels door denkt te lezen dat 
er gewoon veel opgeruimd gaat worden, of beelden 
op het netvlies krijgt van één der tv-programma's 
over hulp bij verzamelwoede, kan gerust zijn. De  
objecten die het predicaat ‘ontzamelen’ krijgen, 
worden niet zomaar weggegooid, maar worden 
aangeboden aan andere musea of instituten waar 
ze beter in de collectie passen of beter bewaard 
kunnen worden. 

Bruiklenen                                                                       
Bert legt uit dat bij de vorming van een museale 
collectie meer wordt uitgegaan van de bruikbaar-
heid voor exposities, dan op de opslag en het be-
houd van objecten - tenzij die tot de vaste of kern-
collectie behoren - en dat er daarom steeds meer 
met bruiklenen wordt gewerkt.                                            
Zo zijn er vele stukken die richting het Noord-Hol-
lands Archief zullen gaan, zoals administraties van 
bedrijven en prenten of tekeningen. Die liggen vaak  
in beschadigde lijsten, achter gebroken glas in een 
hoek te verstoffen,hetgeen Bert duidelijk een doorn 
in het oog is! Bij het provinciale archief heeft men 
meer ruimte en expertise om deze objecten voor » 
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het nageslacht te behouden. En wij mogen ze – zo 
nodig - altijd nog in bruikleen vragen! En zo kunnen 
we ons eigen depot nu goed op orde gaan brengen. 
Een belangrijke eerste fase, scheiding tussen wel 
bewaren en niet bewaren, is inmiddels gestart. 
Hierop aansluitend volgen de activiteiten van de 
‘commissie ontzamelen’ en de ‘documentatiecom-
missie’. Ook is een begin gemaakt met nieuwe num-
mering en registratie op basis van het museale re-
gistratiesysteem ADLIB.  Alles bij elkaar wordt het 
een karwei dat minstens een jaar zal duren en vast 
meer werkuren zal vragen dan binnen de beschik-
bare tijd van de drie heren is in te passen... 
Derhalve zal er nog wel een beroep worden gedaan 
op ons vrijwilligerskorps om ondersteunend bel-,  
schrijf- en spitwerk te verrichten. 

Verscholen schatten                                                     
Bert Sliggers was in Teylers Museum natuurlijk ge-
wend te werken met collecties van flinke omvang 
en zwaar kaliber, maar hij is er toch van overtuigd 
dat op onze zolder nog onvermoede ‘schatten’ ver-
scholen liggen, die vanuit verschillende invalshoe-
ken interessant zijn om te exposeren.                   
Mede daardoor is hij gemotiveerd, en zullen zijn en- 
thousiasme en kennis een goede bijdrage leveren 
aan de vorming van een collectie en een presentatie 
die het Stadsmuseum van Haarlem waardig is. 
 
----------------------------------------------------------------- 

Nieuwe dagbeheerders in          
het museum 
 
Sinds 2012, na het vertrek van Carmen Hugan 
als gesubsidieerd beheerder van ons museum, 
wordt de beheerdersfunctie door vrijwilligers 
vervuld. We schreven hierover al in de Nieuws-
brief van mei 2013.  
In december 2013 konden we weer een aantal 
nieuwe gezichten bij u introduceren, en daarna 
is de situatie wederom veranderd. Hieronder 
een overzicht van de huidige bezetting:  
------------------------------------------------------------- 
Maandag     : Ben Freriksen (vrijwilligerscoördinator)  
Dinsdag       : Erik Kluver 
Woensdag  : Eric Veltkamp 
Donderdag : Wil Rosenhart (sinds 2013) 
Vrijdag        : Frank Kiesel (sinds 2013) 
Zaterdag     : Malika Bouhriani 
------------------------------------------------------------- 
Wij willen de nieuwe beheerders graag aan u 
voorstellen, te beginnen met Erik Kluver.  
De andere nieuwkomers komen aan het woord 
in de volgende Nieuwsbrief. 

Met Erik Kluver (zie foto) hebben we een profes-
sionele beheerder in huis. Hij is opgeleid aan de 
Amsterdamse Frederik Muller Academie en volgde 
daar de op de praktijk gerichte opleiding voor bi- 
bliothecaris en archivaris. Meteen na beëindiging 
van zijn studie kon hij terecht als bibliothecaris bij 

het Centraal Brouwerijkantoor in 
Amsterdam. Hij hoefde er niet ver 
voor te rei-zen: dat kantoor was 
vijf huizen verwijderd van de 
academie! 
Met veel plezier heeft hij er ruim 

25 jaar gewerkt, ook als be- 
heerder en officemanager. Maar 

de nieuwe tijd sloeg genadeloos toe. In 2008 fu-
seerde de bierbrouwersorganisatie met de fris-
drankenbranche, wat nog een paar jaar goed ging, 
maar toen moest er natuurlijk bezuinigd worden. 
Vanwege out-sorcing werden bijna alle onder-
steunende taken uitbesteed, zoals ook die van Erik. 
 

n zo kwam Erik in oktober 2013 via de Vrij-
willigerscentrale bij ons museum terecht, met 

belangstelling voor de functie van beheerder. Deze 
was echter net ingevuld, en hij begon als balieme-
dewerker. Maar toen in januari 2014 de functie van 
beheerder weer vrij kwam, kon hij meteen voor zo-
wel dinsdag als woensdag aan de slag. Later kwam 
Eric Veltkamp als beheerder op woensdag, en werd 
Erik Kluver ook inzetbaar als cateringmedewerker 
bij ontvangsten en openingen, en hielp hij bij het 
inrichten van onze tentoonstellingen. Op zijn be-
heerderspost maken wij hem mee als een zeer ac-
tieve steun en toeverlaat, altijd bereid in te sprin-
gen als dat bijvoorbeeld achter de balie nodig is. 
 

rik is een geboren en getogen Haarlemmer, ge-
boren in de Spaarnwouderstraat, opgegroeid in 

Haarlem-Noord, en naar school gegaan op de Ru-
dolf Steinerschool in Schalkwijk. Daar woont hij nu 
al vijfentwintig jaar tot volle tevredenheid, al merkt 
hij wel dat de buurt aan het vergrijzen is.           
Samen met zijn echtgenote en twee inmiddels vol-
wassen dochters heeft hij jarenlang intensief aan 
honkbal en softbal gedaan, waarbij zij het hele land 
afreisden voor allerlei wedstrijden. Hij gaf zelf ook 
trainingen in deze sporten aan zowel jeugd als vol-
wassenen. 
 

rik is nog wel op zoek naar een baan, hetgeen 
gezien zijn leeftijd beslist niet meevalt in deze 

tijd.  Wij wensen hem hierbij veel succes, maar… 
wij zullen hem niet graag zien vertrekken! 
                                                                                                         
Chris Dessing 

 

E 

E 

E 
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HAARLEMSE JAZZ CLUB: DE EERSTE 25 JAAR 

Een swingende club met 
veel historie 
 
In ons museum loopt nu de tentoonstelling 
Haarlem Vinyl Stad, waarin enige aandacht 
wordt besteed aan de Haarlemse Jazz Club.    
In deze Nieuwsbrief willen wij, als aanvulling 
hierop, wat meer vertellen over het ontstaan 
van deze oer-Haarlemse club: een belangrijk 
instituut in de Nederlandse jazzgeschiedenis. 
We vonden hierover veel informatie in het 
Nederlands Jazzarchief en in het unieke knip-
selarchief van Herman Openneer.  
Vanwege de beschikbare ruimte beperken we 
ons tot de periode voorafgaand aan de oprich-
ting in 1949, en de 25 jaar daarna.  
 
Periode vóór de Tweede Wereldoorlog 
De geschiedenis van jazzclubs in ons land kunnen  
wij verdelen in drie delen: ten eerste de periode 
vóór de Tweede Wereldoorlog, dan tijdens de oor-
log en tenslotte daarna. In de jaren vóór de oorlog  
zien wij in ons land en in Haarlem dat jazz zich 
van louter dansmuziek ook naar luistermuziek be-

gint te ontwik-
kelen. Er wor- 
den luisterclubs 
opgericht waar 
leden jazzpla-
ten draaien en 
bespreken,           
vaak zijn dit ge- 

 Een herinnering van Eddy Crommelin.        importeerde 
Amerikaanse platen. Eddy Crommelin, één van de 
grondleggers van de Haarlemse jazzscene, stelt in 
bovenstaande notitie zelfs dat Haarlem voorop 
liep in deze ontwikkeling!  
Er vinden kleinschalige concerten plaats, waar 
wordt geluisterd en niet gedanst. Haarlem heeft 
meerdere muziekwinkels die naast grammofoon-
platen ook jazz-bladmuziek verkopen. Regelmatig 
worden er landelijke concoursen georganiseerd, 
waar ook Haarlemse bands aan meedoen, zoals 
bijvoorbeeld The Blue Ramblers onder leiding van 
Pi Scheffer, in augustus 1933 in Scheveningen.  
Het groeiende aantal jazzliefhebbers kan informa-
tie vinden in ‘t nieuwe maandblad De Jazzwereld, 
dat in 1931 wordt opgericht door de in Haarlem 
wonende Red Debroy, met de doelstelling: “een 
maandblad te zijn voor allen die zich voor Jazz en 
alles wat daarmede in verband staat, interesseren, 
tevens Vraagbaak op iederen denkbaren tak van 
Jazz, voor zowel amateur- als beroeps-Jazzmusici.” 

Natuurlijk zijn de Amerikaanse en Engelse jazz-
musici hierin prominent aanwezig, maar ook 
Nederlandse en bands krijgen volop aandacht. 
 
Na de oprichting van een Nederlandsche Hot Club, 
door Eddy Crommelin, komt in 1933 de afdeling 
Haarlem tot stand. Op de clubavonden wordt door 
de leden flink gediscussieerd over gedraaide 
grammofoonplaten (‘is ’t jazz, is ’t swing of is ‘t 
hotmusic?), er zijn lezingen en optredens van mu-
sici, en ook speciale feestavonden waar wél mag 
worden gedanst. Een soortgelijk programma 
bracht ook de Nederlandsche Jazz Liga, vanaf 1935 
in Haarlem actief als The Haarlem Hot Club.  
Intussen ontstonden er diverse dansclubs waar 
jazz als dansmuziek ten gehore werd gebracht. 
Bijvoorbeeld in de Club La Gaîté waar niet alleen 
Nederlandse bands optraden, zoals The Kings of 
Swing van Red Debroy, maar ook buitenlandse 
beroemdheden zoals Coleman Hawkins en Nat 
Gonella.  In café-restaurant Lido waren de Lido 
Swingclub en de CosyCorner Dansclub actief. Con-
certen en dansavonden werden in de dertiger ja-
ren onder meer georganiseerd in ‘alle zalen’ van 
Café Brinkmann, in Dreefzicht, Die Raeckse en het 
Concertgebouw. Kortom er was in die jaren in 
Haarlem sprake van een zeer actief dans- en jazz- 
muziekleven. Tot de oorlog kwam. 
 
Periode Tweede Wereldoorlog 
De Tweede Wereldoorlog maakte een einde aan 
de meeste openbare jazz/dansavonden. Zalen 
werden gesloten, buitenlandse musici vertrok-
ken, joodse musici kregen een speelverbod. De 
bezetter zag jazz als een ‘entartete’ Amerikaanse 
muziekvorm en tolereerde openbare optredens 

steeds minder. Jazz- 
muziek ging onder- 
gronds: in ‘t geheim 
werd geluisterd 
naar jazzprogram-
ma’s  op de Engelse                                                           
radio; in besloten                                              
gezelschap werden 
platen gedraaid en 

Uitnodiging voor een huisconcert  in    huisconcerten ge-
Heemstede op 25 september 1943.       geven. Zoals door   
de band van Wim Roggeveen in 1943 ten huize 
van bassist John Easton aan de Asterkade 35 in 
Heemstede. 
 
In Den Haag speelde klarinettist Peter Schilper-
oort ‘ondergronds’, en richtte tegen het einde van 
de oorlog de studieclub het Dutch Swing College 
op, waaruit kort daarop het befaamde oude stijl 
orkest The Dutch Swing College Band ontstond. » 
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Verschillende bands zagen nog kans hier en daar 
in het openbaar op te treden, zoals de Haarlemse 
Rhythm Sellers, en Han Baas en zijn Quintet in het 
Wapen van Heemstede, ook de Millers speelden in 
maart 1944 in ‘t Haarlemse Concert-           
gebouw. Het indertijd befaamde or-
kest van de Haarlemse pianist Ernst 
van ’t Hof, speelde in de oorlog zelfs 
nog in Carré. Het populaire maand- 
blad De Jazzwereld moest echter al 
in 1940 stoppen ‘wegens gebrek aan 
belangstelling’. 
 
Periode na de oorlog 
Direct na de Bevrijding kwam de 
jazzmuziek weer snel bovengronds. 
Op 5 mei 1945 gaf de band van het  
Dutch Swing College al een druk be-
zocht openluchtconcert in Scheve-
ningen. In Haarlem speelde op die 
dag het orkest van Han Baas bij 
Fortgens (boven ‘De Jager’ aan de 
Houtbrug). Hij richtte al in 1942   
een schoolorkestje op, waaruit in 
1946 de Jig Rhythm Club ontstond. 
Hieruit kwam later het swingorkest 
de Bamboozlers voort: beide de 
voedingsbodem voor de Haarlemse 
musici die later het Nederlandse 
bebop orkest The Diamond Five 
vormden. Beroemde oude stijl or-                      
kesten die, net als de Dutch Swing College Band 
direct na de oorlog ontstonden, zijn onder andere 
de Dixieland Pipers van Eric Krans, en de Down 
Town Jazz Band onder leiding van pianist Roefie 
Hueting. Enkele van deze oorspronkelijk amateur-
bands ontwikkelden zich tot professionele, ook in 
het buitenland veelvuldig optredende orkesten.              
Jazzclubs en jazzstudieclubs schoten uit de grond, 
voornamelijk in het westen van het land. Zo start- 
te in 1946 in Zaandam de Studieclub voor Jazzmu-
ziek, in Amsterdam de Amsterdamse Jazzsociëteit 
en in Den Haag de Nederlandse Studieclub voor 
Jazzmuziek. In 1948 volgden onder meer de Ne-
derlandse Jazzclub in Den Haag en de Rhythm 
Club in de Amsterdamse Sheherazade. Spoedig 
kwam in deze clubs het clubleven flink op gang. 
De clubs stelden zich ten doel: “in brede kring 
belangstelling te wekken en begrip te kweken voor 
de jazzmuziek in al haar facetten, en de beoefening  
van de muziek door amateurs te stimuleren.”           
In 1949 werden onder meer opgericht: de Arn-
hemse Jazz Sociëteit, Rotterdamse Jazz Sociëteit, 
Alkmaarse Jazz Sociëteit, de 45-Jam Club in Am-
sterdam, en in Haarlem de Haarlemse Jazz Club. 

De Haarlemse Jazz Club                                       
Begin september 1949 ontving een selecte kring 
Haarlemmers, en andere mogelijk geïnteresseer-
den, onderstaande brief.  

De uitnodiging leverde een flinke opkomst op, en 
meteen na deze eerste clubavond op zaterdag 24 
september 1949 stromen de leden toe. Een maand 
later treden in de ‘soos’ in het gebouw ‘Stad Haar-
lem/Cultura’ naast het huisorkest Jig Rhythm 
Club, als gastorkest de bekende Dixieland Pipers 
op. De volgende clubavonden blijft de mix van 
muziek van een huisorkest, met gastoptredens 
van bekende bands, jamsessions en lezingen het 
vaste programma. Kortom, de formule van de 
Haarlemse club is een succes!                                                                            
Ook elders in ons land is er steeds meer belang-
stelling voor jazzmuziek. In 1949 komt een nieuw  
jazztijdschrift uit, onder de naam Rhythme, en er 
zijn radioprogramma’s over jazz. Het bekendste is 
AVRO’s Jazzsociëteit van Michiel de Ruyter, dat in 
1951 startte en vele jaren succes had. Er komen 
grammofoonplaten met opnames van Nederland-
se  jazzmusisci, concoursen en jazzfestivals.  
Beroemde buitenlandse bands bezoeken Neder-
land: in 1949 trad Louis Armstrong met zijn All 
Stars op in Amsterdam; in 1950 de band van Duke 
Ellington, om er slechts enkele te noemen.                                          
De jazz beleeft zijn gouden 50-er jaren! » 
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 Ontwikkeling van de club                                             
De faciliteiten in het clublokaal in het gebouw 
‘Stad Haarlem’ blijken niet toereikend te zijn en al 
eind 1950 verhuist de club naar de zaal van Dans-
school Schröder aan de Raamsingel in Haarlem. 
Voorzitter John Easton schrijft daarover in het 
eerste nummer van het clubblad, dat september 
1950 verschijnt, ‘De voornaamste reden van de 
“verhuizing” ligt in het feit dat de piano nagenoeg 
onbespeelbaar was (…). In Schröders school heb-
ben we daarentegen de beschikking over een pri-
ma vleugel. Verdere voordelen zijn: betere ver-
lichting, betere toilets en betere stoelen.’             
Het is duidelijk: de club - die nu gewoonlijk de      
H – J – C  heet - wordt volwassen. 

Elke vijf jaar feest!                                                         
Eerste lustrum-1954. Eind september 1954 viert 
de HJC zijn eerste lustrum. Het wordt gevierd met 
diverse evenementen, zoals: een radio-uitzending,  
Riverboatshuffle, Jazzfestival, Streetparade, con- 
concert in het Openluchttheater, en feestavond in 
alle zalen van Restaurant Brinkmann, met muziek 
van: The Diamonds (later The Diamond Five ge-
naamd), New Orleans Seven, Dixieland Pipers, 
Dutch Swing College Band en de Britse zangeres 
Beryl Briden.                                                                    
Als u denkt dat ‘t na dit groots festijn wel een tijd-
je stil zou zijn in de HJC, vergist u zich. De volgen- 
de maanden bieden weer een compleet program-
ma, met als klap op de vuurpijl in december het 
optreden van de Amerikaanse top-tenorsaxofo-                     
nist Don Byas (die later in Amsterdam kwam wo- 
nen), en kort daarna het concert  
door de befaamde blueszanger Big 
Bill Broonzy, erelid van de HJC! In       
het jaar voor het tweede lustrum 
van de club trad Chris Barber en 
zijn band met zangeres Ottilie Pat-
terson, op in het uitverkochte Haar-
lemse Concertgebouw.                     
Tweede lustrum-1959. Dit lustrum  
biedt in augustus en september 
1959 weer veel feestelijkheden:   
een Streetparade, Riverboatcruise,  
tuinfeest, film en een expositie. En 
uiteraard de feestavond, dit keer 
met muziek van The Dutch Swing 
College Band, Dixieland Pipers,                                
The Wanderers, het Haarlemse Rob                   
Hoeke Quartet en de moderne jazz 
van Trio Pim Jacobs. Begin 60-er jaren verliest de  
jazz veel fans aan de opkomende popmuziek. De 
meeste clubs moeten sluiten: de HJC redt het net.                                      
Derde lustrum-1964. Eind augustus 1964, begint 
op zaterdagavond het feest op een Riverboat- 

cruise door de Haarlemse grachten, met aan 
boord het huisorkest de Midge Town Jazz Band, 
die na afmeren een Streetparade loopt naar de 
Grote Markt, om daar - samen met het kwartet 
van Martin Haak - een openluchtconcert te ge- 
ven. De traditionele feestavond werd op ‘t water 
gevierd. De Haarlemse Courant schrijft hierover: 
‘Voor de feestavond scheepten de leden en hun 
introducé’s zich in aan boord van het m.s. Haar-
lem, dat een vierhonderd personen kan herber-
gen. Op dit dubbeldekse schip ging het naar de 
Mooie Nel waar muziek is gemaakt en gefeest tot 
’s morgens drie uur. De muziek – véél muziek – 
werd verzorgd door de Midgetown Jazz Band, de 
Dixie Disciples, de Blokhutcombinatie, het kwar-
tet Martin Haak, The Wanderers en Hennie Vonk 
met haar trio.’                                                                                 
De ontwikkelingen bij de HJC staan niet stil. De 
club verhuist naar een ruimte in de Koudenhorn-
kazerne, kamer 5 (nu politiebureau) en het club-
blad krijgt in 1965 de vorm van een boekje, Jazz  
Pocket genaamd, met een oplage van 600 stuks.  
In 1966 gaat de HJC onder eigen label (CAT) gram-
mofoonplaten van Nederlandse bands uitbrengen, 
de eerste is van de Midge Town Jazz Band.                                                                    
Vierde lustrum: 1969. Ook dit vierde lustrum 
wordt in de zomer van 1969 weer flink gevierd 
met optredens van gerenommeerde binnen- en 
buitenlandse bands.                                                
Vijfde lustrum-1974. De HJC is inmiddels verhuisd 
naar een heel geschikte, grote sociëteitsruimte op  
Groot Heiligland 47, de Zanderzaal (naast ons His-
torisch Museum). De lustrumcommissie voor het 

25-jarig bestaan doet er deze keer nog ‘n schepje 
bovenop. Het programma beslaat drie weken! 

Hier eindigt - voorlopig? -  de geschiedschrijving 
van de eerste 25 jaar van de HJC: nog immer 
actief!  Bertil Arends  
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Boek: Typisch Verwey 

Nieuwe verhalen over die 
bekende Haarlemmer 

De tentoonstelling Typisch Verwey is 
de derde die de Stichting Kees Verwey 
in samenwerking met het Historisch 
Museum Haarlem organiseert. 
Aanleiding tot deze expositie is de 
publicatie van het gelijknamige boek 
door journalist Dirk van Ginkel. 
Hij sprak allerlei personen - bekend 
en onbekend - die in het leven en de 
kunst van de Haarlemse schilder een 
rol hebben gespeeld. Zo diepte hij een 
reeks verhalen op die een nieuw licht 
werpen op Verwey en zijn werk. 
                                                                

Dirk van Ginkel  
(zie foto) kwam op 
het idee tot het 
schrijven van dit 
boek door de ten-
toonstelling  De 
Dames van Verwey, 
gehouden in 2005 
in de Haarlemse 
Hallen. De toen-
malige conserva-                                 

tor had gezorgd voor kleine biografietjes van de 
geportretteerde dames, en hij zag dat de vele be-
zoekers daarvan dankbaar gebruik maakten.  
    “Je kon merken dat zelfs deze beknopte infor-
matie zorgde voor meer beleving bij de bezoe-
kers. Ze bleven langer naar het werk kijken en 
raakten er met elkaar over in gesprek. Ik dacht 
toen: als zo weinig informatie al zoveel betrok-
kenheid bewerkstelligt, hoe zou het dan zijn als   
je het hele verhaal kon vertellen over de schilde-
rijen van Verwey?”                                                      
Van Ginkel besloot te proberen om van een aan-  
tal werken de ‘biografie’ te schrijven en bezocht 
daartoe een dertigtal mensen die Verwey van na-
bij hadden meegemaakt.                                                                                                                                                        
“Ze konden me bijpraten over aspecten als de 
wordingsgeschiedenis van een werk, de aanlei-
ding ertoe, het maakproces, de ervaringen van het 
model zijn, de rol van de kunsthandel, noem maar 
op. Zo heb ik veel verhalen kunnen optekenen die 
achter het werk schuilgaan. Het werk zelf wordt 
er niet beter van als je al deze feiten en ervarin-
gen kent, maar je beleeft het wel intenser en daar 
gaat het bij kunst natuurlijk om. 
De Stichting Kees Verwey was enthousiast over 

 
mijn plan en heeft me met raad en daad terzijde 
gestaan. Voorzitter Max van Rooy, verre familie 
van Verwey, heeft hem zelf goed gekend. Hij kon 
me op weg helpen met een lijstje namen van men-
sen die mogelijk over de informatie beschikten 
die ik hebben wilde. En die mensen kenden weer 
andere mensen enz.” 
 
Legendarische Haarlemmer                                      
Van Ginkel had al eerder voor de Stichting Kees 
Verwey gewerkt. Hij maakte teksten voor de 
website en leverde een bijdrage aan de over-
zichtscatalogus die in 2005 verscheen naar aan-
leiding van de grote Verwey-tentoonstelling in het 
Gemeentemuseum in Den Haag. En nu is er dan 
het boek Typisch Verwey, dat door het Haarlems 
Dagblad ‘fascinerend’ genoemd is. 
    “Naarmate je je meer in een onderwerp ver-
diept, krijg je meer vragen. Dat overkwam me ook 
bij Verwey. En dat betrof niet alleen zijn kunst. Ik 
las heel vaak in krantenberichten dat hij een nare, 
nurkse en norse man was over wie talloze anek-
dotes de ronde deden. En het waren juist deze 
anekdotes die hem tot een ‘legendarische Haar-
lemmer’ maakten. Soms bekroop me het gevoel 
dat Verwey hetzelfde lot te wachten stond als zijn 
leermeester H.F. Boot en zijn tijdgenoot Anton 
Heyboer. In het eerste geval denkt men niet aan 
zijn kunst maar aan zijn ongelofelijk smerige 
atelier, in het tweede geval gaat het altijd maar 
om die bruiden. Ik zou het zonde vinden als Ver-
wey met zijn werk zou verdwijnen achter dat iet-
wat negatieve imago. Zijn werk is daarvoor toch 
te bijzonder, vind ik, en uiteindelijk gaat het daar-
om. Door in m’n boek Typisch Verwey zijn werk op 
een nieuwe manier te benaderen, hoop ik dat »     

 

Drie nog onbekende, nieuwe verhalen 
over Kees Verwey 

Ter gelegenheid van dit interview over zijn boek Typisch 
Verwey, publiceert Dirk van Ginkel drie, niet eerder       
gepubliceerde, nieuwe verhalen over Kees Verwey op    
de website van het Historisch Museum Haarlem.                                                                     
Ze tonen de Haarlemse schilder als docent tekenen en 
schilderen, en als huisvriend. Hier wordt duidelijk waar 
Verwey de inspiratie vandaan haalde voor zijn bekende 
schilderij ‘De poppenkamer’.                                                  
Ook zien we een tiental onvoltooide aquarellen van 
Verwey die ons iets vertellen over de manier waar hij   
zijn werk opbouwde. Het gaat om aanzetten tot een  
reeks die door kunsthandelaar M.L. De Boer op voorhand 
werd afgewezen en daardoor onvoltooid bleef.             
Van Ginkel vond de reeks in de map ‘Trash’ in het archief 
van de Amsterdamse kunsthandel.  
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het meer gaat leven. Afgezien daarvan is er ook 
onbekend werk opgedoken, heel leuk.” 

Streken                                                                          
Van Ginkel - zelf geen Haarlemmer, maar gebo-
ren in Amsterdam, opgegroeid in Hoofddorp, op 
school geweest in Heemstede – voerde boeiende 
gesprekken met vertegenwoordigers uit de 
Haarlemse en Amsterdamse kunstwereld. Zijn 
boek biedt daarvan een meeslepend relaas. Hij 
sprak onder andere met geportretteerden, met 
galeriehouders als Krikhaar, De Boer en Delaive, 
de lijstenmaker Theo Deurlo, de  kunstbroeders 
Marinus Fuit en Willem Snitker, archeoloog en 
essayist Frédéric Bastet, en restauranteigenaar 
Hein Uitendaal sr, die een zaal in zijn ‘Groenen-
daal’ naar Verwey vernoemde.                                   
De gesprekken leverden opmerkelijke kunstver-
halen op. Zoals dat over de Amsterdamse chirurg 
die, niet tevreden over zijn portret, het werk ka-
pot sneed en de stukken in een plastic zak retour-
neerde aan de kunsthandel die hem Verwey had 
aanbevolen. De cheque zat er – dat was stijlvol – 
wel bij. Ook is er het verhaal over de tweestrijd 
met de beroemde toneelspeler Albert van Dalsum 
over wie het mooist een boom kon aquarelleren. 
Verwey won, omdat hij Van Dalsum papier had 
bezorgd dat het water niet absorbeerde waardoor 
Van Dalsums aquarel een smeerboel werd. Een 
streek die Verwey paste. Typisch Verwey is ook 
het verhaal over een expositie bij Galerie Krik-
haar. Herman Krikhaar beëindigde deze tentoon-
stelling abrupt, omdat Verwey weigerde een bijna 
verkocht werk te signeren, dat daardoor niet ver-
kocht werd. Met alle financiële consequenties van 
dien. En er is het relaas over het prachtige portret 
van architect Maaskant dat merkwaardig genoeg 
nooit in het door hem gebouwde provinciehuis 
kwam te hangen.                                                                     

Dubbel interessant                                                    
Met al die verhalen is Typisch Verwey een mooie 
aanvulling op de al eerder verschenen boeken 
over de schilder. Je leert Verwey beter kennen en 
zijn werk ook. Voor Dirk van Ginkel zelf is het ook 
een interessant avontuur geweest met de Haar-
lemse schilder. “Het is een boeiende man die 
bijzonder werk maakt. Dat op zich is genoeg om 
fijn mee in de weer te zijn. Maar een voor mij 
extra leuk aspect aan Verwey was dat hij midden 
in het Haarlemse literaire leven stond. Hij ging om 
met schrijvers als Lodewijk van Deyssel, Harry 
Mulisch en Godfried Bomans. Voor een neerlan-
dicus (Dirk van Ginkel studeerde Nederlands aan 
de Universiteit van Amsterdam, red.) wordt het 
daardoor dubbel interessant.”                                                                   

Van Ginkel, zelfstandig journalist en tekstschrij-       
ver, woont in Friesland, ver van het grote-stads-
gewoel. Maar hij bewaart goede herinneringen 
aan Haarlem, waar hij nu dus even terug is. Hij 
maakte met veel plezier kennis met ons museum 
en leverde met zijn boek Typisch Verwey interes-
sante achtergrondinformatie bij onze gelijkna-
mige tentoonstelling, waarvoor onze grote dank!      
Chris Dessing/Dirk van Ginkel                                                                                                               

------------------------------------ 
Typisch Verwey                         
Interviews en tekst: Dirk van Ginkel. 
Productie: Hans Gobes en Max van 
Rooy.  Ontwerp: Nathalie Louter de 
Groot. Fotografie: Carol Winkel en  
Nico Koster. Uitgave: Stichting Kees 
Verwey en Historisch Museum 
Haarlem. Prijs: € 18,50.                                        
-------------------------------------------- 
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STADSWANDELING DOOR                    
HAARLEM VINYLSTAD 

‘Interessant en 
leerzaam’ 

p dinsdag 28 oktober jl. ving  
onze stadsgids Hans van 

Roode zijn stadswandeling aan 
binnen in het museum bij de ten-
toonstelling Haarlem Vinyl Stad. 
Hij staat stil bij het eerste begin 
van het vastleggen van geluid 
door Edison in 1877, en vertelt 
wetenswaardigheden over enke-
le Haarlemse jazzmusici, en de 
twee grote platenmaatschappij-
en Bovema en Artone. Tot slot 
wijst hij op de introductie van de 
nieuwe officiële hitlijst voor al-
bums op vinyl, de Vinyl Top 50.  
Na 28 jaar heeft Nederland weer 
een lijst van de vijftig meest ver-
kochte vinylalbums van de afge-
lopen week. De eerste editie van 
de herboren lijst is aangeboden 
aan ons museum, dat deze lijst 
heeft opgenomen in de collectie. 

angelokt door het nevelige 
weertje begaven we ons naar 

buiten de Egelantiertuin in, waar 
een beeld van de jazzmusici Ray 
Kaart en Ruud Brink ons eraan 
herinnert dat ooit hier in de 
Zanderzaal aan het Groot Heilig-
land 37, de Haarlemse Jazz Club 
was gevestigd (zie ook het arti- 
kel op pagina 4).  

Via de Oude 
Gasthuis-
poort ste-
ken we nu 
door naar 
de Kleine 
Houtstraat 
en lopen de 
Helmbre-
kersteeg in 
waar we          Beeld van Ruud Brink en                                         
binnentreden    Ray Kaart, in de tuin   

bij Studio                  van het museum. 

Helmbreker, voorheen Studio 
Grasland, waar de in 2007 over-
leden musicus, producer en orga- 

nisator Hans Asselbergs experi-
mentele muziek opnam en con-
certen gaf in deze akoestisch uit-
zonderlijke ruimte. Wij treffen 
hier enkele enthousiaste jonge 
muzikanten aan die ons uitleg 
geven over hetgeen er tegen-
woordig allemaal in deze  ruimte 
gebeurt. 

e volgende halte is taverne 
De Waag die in de jaren zes-

tig landelijke bekendheid genoot 
als troubadours- en folkclub. De 
zangeres Cobi Schreier bood hier 
sinds de Frans Halsfeesten in 
1963 een open podium waar de 
carrières van latere beroemdhe-
den zoals Boudewijn de Groot, 
Robert Long, Lenny Kuhr en Elly 
en Rikkert Zuiderveld zijn begon-
nen. Ook niemand minder dan 
Paul Simon (u weet wel: van Si-
mon and Garfunkel) maakte z’n 
grote doorbraak na hier op sin-
terklaasavond 1965 te hebben 
opgetreden voor 17 personen... 

p de hoek van de Oude 
Groenmarkt staan wij stil bij  

Haarlems oudste muziekhandel 
Hogenbijl, in latere jaren actief 
onder de naam HoBo HiFi, maar 
onlangs gesloten. Het lege pand 
biedt een trieste aanblik, maar de 
naam leeft voort in het Hogenbijl 
Fonds, dat twee maal per jaar 
prijzen uitreikt aan personen of 
instellingen die een bijdrage heb-
ben geleverd op het gebied van 
klassieke muziek of film. We kun-
nen deze tochthoek evenwel nog 
niet verlaten voordat onze ken-
nis is verrijkt met informatie  
over het Müller orgel van de Gro-
te of St. Bavokerk (waarop ooit  
de jonge Mozart speelde), de be-
roemde organisten Albert en Jos 
de Klerk en componist Hendrik 
Andriessen, van wie nog steeds 
op elk heel uur muziek weer-
klinkt uit het carillon.                                                                  
Na de schokkende onthulling dat 
Lennaert Nijgh zijn Malle Babbe 
op het verkeerde schilderij heeft 
gebaseerd, konden we opwar-

men bij het concertgebouw, nu  
Philharmonie genaamd, waarvan 
de glazen pui wordt gesierd door 
een grafische weergave van de 
compositie ‘Klokken van Haar-
lem’ van Louis Andriessen (zoon 
van eerdergenoemde Hendrik 
Andriessen ). Dit klinkt nu bij 
concerten en voorstellingen als 
einde pauze-signaal. 

u op naar het Huis van Gi-
taarlem, aan de Grote Hout-

straat, waar de stichting Gitaar-
lem een tijdelijk onderdak heeft 
in een voormalig kantoor van de 
Rabobank. De stichting organi-
seert acties voor het goede doel 
van 3FM Serious Request door 
middel van diverse muziekprojec-
ten. Het Huis van Gitaarlem is ook 
informatiecentrum tijdens het 
Serious Request-evenement met 
‘t Glazen Huis op de Grote Markt 
vanaf 18 december. Het Huis van 
Gitaarlem is aangekleed met al-
lerlei spontaan aangeboden attri-
buten, waaronder een vinylgor-
dijn van ons museum.  

      
Groeten uit het Huis van Gitaarlem,         

Haarlem. 

ia de pianohandel van – al-
weer een – Andriessen aan de 

Botermarkt komen we bij de Ruis-

kamer aan de Gedempte Raam-
gracht, de residentie van twee 
nieuwe vinyl platenlabels, Karton 
en Ruis. Hier organiseert men mu-
ziekevenementen, verkoopt het 
eigen en daaraan gerelateerd vi-
nyl, maar men kan er ook terecht 
voor een kop koffie.                             
We eindigen de tocht in de Doel-
straat, bij nog zo'n veelzijdig ini-
tiatief: Joshua Additional Library, 
een winkel waarin behalve de »  
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verkoop van kunstige artikelen, 
vintage en nieuwe kleding, boe-
ken en vinyl, ook allerlei work-
shops worden georganiseerd.   

l met al een interessante en 
leerzame wandeling waarin 

naast velerlei Haarlemse muziek-
gerelateerde onderwerpen uit het 
verleden, ook de nieuwste ont-
wikkelingen worden belicht.  
Behalve een aanrader voor mu-
ziekliefhebbers is deze tocht een 
onverwachte blikverruiming   
voor mensen als ondergetekende 
die niet zijn behept met welk mu-
zikaal gen dan ook. Je gaat er toch 
anders tegenaan kijken...      
Christine Willemsen 

(Er zijn nog Vinylwandelingen: op     

17 december – opbrengst voor 3FM 
Serious Request- , 14 januari en         
11 februari 2015.  Opgeven bij 
gildewandelingen@gmail. com  of    
06 16410803.  Kosten € 3,- p.p. + 
entree museum                                  
------------------------------------------           

TWEEDE VERWEY- LEZING 

Gerespecteerd 

portrettist 

Op zaterdag 25 oktober gaf 
Max van Rooy, voorzitter van 
de Stichting Kees Verwey, in 
restaurant Groenendaal te 

Heemstede de tweede lezing 
over Kees Verwey.                       

Hij trakteerde ons op nieuwe 
verhalen over deze kleur-     
rijke Haarlemse schilder.               

En ditmaal met mooi 
geprojecteerde beelden, zodat 

we zijn werken in volle 
kleurenpracht te zien kregen.    

ij zagen het bovenstaande, 
indringende portret van 

Lodewijk van Deyssel, waar-
over Van Rooy in de vorige le-
zing al vertelde: de markante 
kop van de schrijver is zo beel-
dend weergegeven dat je zijn 
schrapend keelgeluid als het 
ware hoort.  Het portret is ge- 

 

     Kees Verwey: Lodewijk van Deyssel(1941)) 

schilderd in het oorlogsjaar 1941, 
middenin de Duitse bezettings-
tijd, toen Verwey het historische 
pand aan het Spaarne betrok, 
waar hij tot aan z’n overlijden in 
1995 zou blijven wonen. Het wa-
ren niet de meest productieve 
jaren van de schilder, er hangt 
een enigszins mysterieus waas 
over. Hij hield zich buiten de po-
litiek, zat niet in het verzet, en 
was geen lid van de door de 
bezetter verordonneerde Kul-
tuurkamer. Hij was in die jaren 
vooral bezorgd over het lot van 
zijn vroegere leermeester Henri 
Boot die in die jaren, sympathi-
serend met de Duitsers, in zorge-
lijke omstandigheden was komen 
te verkeren. Slechts enkele wer-
ken zijn uit die tijd van hem 
bekend. 

    Maar na de bevrijding bloeide 
Verwey weer op en wierp zich 
met overtuiging op de kunst van 
het aquarelleren. Samen met en-
kele kunstbroeders richtte hij de 
Hollandse Aquarellisten Kring op, 
waarvan hij ook nog een paar ja-
ren voorzitter was. In die tijd ont-
stond ook het contact met het 
Amsterdamse Stedelijk Museum, 
onder leiding van directeur Wil-
lem Sandberg. In dit walhalla van 
de moderne kunst konden de 
aquarellisten exposeren, hetgeen  
voor Verwey tevens een erken-
ning was als kunstenaar. Hij is   

daar beÏnvloed door nieuwe 
kunststromingen zoals de Cobra-
beweging van Karel Appel en de 
zijnen, wat in zijn werken uit die 
tijd duidelijk tot uiting komt.  

    In 1951 trouwt hij met de Gro-
ningse naaldkunstenares Jeanne 
Tilbusscher, die zijn muze en be-
schermengel zou worden en die 
hij talloze malen heeft vereeuw-
igd. Ondanks de moderne experi-
menten blijft hij toch zijn eigen 
stijl trouw en ontwikkelt zich tot 
gerespecteerd portrettist in de 
stijl van zijn  leermeester Boot. 

    In die jaren komt hij enige tijd 
onder de invloed van een zekere 
Antonie Kok, die zich Stijlepigoon  
noemt omdat hij in het tijdschrift 
met die naam artikelen en gedich-
ten had gepubliceerd, die gefasci-
neerd was door de leer van de 
Rozekruisers. Verwey raakte in 
de ban van deze wonderlijke man 
en maakte vele tientallen portret-
ten van hem. Alleen door ingrij-
pen van de huisarts kon hij van 
zijn Kok-betovering worden be-
vrijd. Dan maakt hij kennis met 
de Amsterdamse schilder en bo-
hémien Jan Peeters, die hem met 
zijn aan de schilder Braque ont-
leende principes van eenvoud en 
thematiek en decentralisatie van 
de compositie op nieuwe ideeën 
brengt.  

  
Atelier Kees Verwey (Foto: Arthur 

Bastiaanse, 1984) 

    In de jaren zeventig, ook zijn 
eigen zeventiger jaren, ontdekt 
hij zijn eigenlijk grootste schat: 
zijn atelier, dat in de loop van de 
ruim dertig jaren die hij er heeft 
gewerkt door alle daarin verza-
melde attributen zelf tot een waar 
kunstwerk is uitgegroeid. En hij »  

A 
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heeft dat in die tijd dan ook ontel-
bare malen op vele kleurrijke  
doeken vastgelegd. In de lezing 
kregen wij er enkele fraaie voor-
beelden van te zien. 

    Max van Rooy heeft Verwey in 
de laatste tien jaren van zijn leven 
regelmatig bezocht, aanvankelijk 
uit journalistieke belangstelling, 
maar later geboeid door zijn gril-
lig karakter; hij was en bleef die 
lastige knorrepot,maar Van Rooy 
ontdekte ook de gevoelige en mil-
de kant van zijn wezen.                 
Ze spraken over ontwikkelingen 
in de kunst, en Van Rooy las hem 
voor uit brieven en artikelen  
over de impressionisten en de 
Tachtigers, met wie Verwey zich -   
- zelf pas geboren in 1900 - ver- 
want voelde. De dichter Albert 
Verwey was tenslotte zijn oom. 
Ook spraken ze over de kunst  
van het kijken, het observeren en 
waarnemen: de drijfveer die hem 
gaande hield. Daaruit ontstond 
als het ware de dialoog met zijn 
onderwerp.                           
Frappante voorbeelden daarvan 
zijn de talloze portretten die hij 
maakte van Van Rooys echtgeno-
te Hedwig. Verwey kon nooit 
goed hoogte krijgen van haar fas-
cinerende persoon; hij vroeg  
haar eens: ‘Waar kom je toch 
vandaan?’ Ze was volgens hem 
moeilijk in beelden te vatten, 
maar toch heeft hij haar wezen 
prachtig vastgelegd. Ook de 
eerste symptomen van haar 
langzaam zich openbarende 
Alzheimer-ziekte, nog voor deze 
als zodanig werd geconstateerd. 
We zagen er ontroerende voor-
beelden van, en enkele daarvan 
hangen ook op onze huidige 
Verwey-expositie. Het waren 
overigens zijn laatste portretten, 
hij overleed in 1995. 

    Al met al was Van Rooys lezing 
een mooie aanvulling op het le-
vensportret van Verwey, van wie 
we nu in ons museum al weer de 
derde en zeker niet de laatste    

tentoonstelling hebben.  Dank 
ook aan de directie van restau-
rant Groenendaal die weer voor 
een stijlvolle ontvangst zorgde 
met koffie en lekkers, en een na-
zit met een drankje in de Verwey-
zaal. Hier hadden we nog een 
ontmoeting met het echtpaar dat 
het grote voorrecht heeft te mo-
gen wonen in Verweys huis aan 
het Spaarne, met hun woonka-
mer in zijn vroegere atelier!   
Chris Dessing 

(De tentoonstelling loopt nog tot         
1 februari 2015. Zie ook het artikel 
over het boek van Dirk van Ginkel op 
pagina 7 van deze Nieuwsbrief.)  

--------------------------------------------  

Grammofoon 
reparatie- en 

draaidag 
 

  
Een eerbiedwaardig oudje! 

 
n het kader van de op dit mo- 
ment lopende tentoonstelling 

Haarlem Vinyl Stad, organiseerde 
ons museum op zondag 30 no- 
vember samen met het Neder-
lands Grammofoon Genootschap 
(NGG) een druk bezochte Gram-
mofoon reparatie- en draaidag. 
  
   Het NGG bestaat thans uit zeven 
enthousiaste liefhebbers en ver-
zamelaars van grammofoons en 

radio’s. Hun 
doelstelling is 
het bevorde-
ren van de 
kennis over 
grammofoons 
van Europese 
makelij uit de 
periode 1950-  

1975. Het NGG documenteert 
grammofoons, organiseert ten-
toonstellingen, houdt lezingen, 
draait plaatjes op originele ap-
paraten, verzorgt reparaties van 
grammofoons en beantwoordt 
vragen over al die mooie oude 
apparatuur.  
 

  
     
    Naast het bijwonen van een de-
monstratie van historische ge-
luidsapparatuur en het beluiste-
ren van de daarbij passende 45- 
toeren plaatjes, in onze Tuinzaal 
én in het Gasthuis, konden bezit-
ters van platenspelers in het mu-
seum hun grammofoon laten revi-
seren en indien nodig laten repa-
reren. Oude elektrische grammo-
foons en nog oudere mechanische  
(een fonograaf) werden door jong 
en oud bij de reparatietafel in de 
Tuinzaal afgeleverd. De meeste 
defecte platenspelers konden ter 
plekke kosteloos worden gerepa-
reerd.  
 
    Deze reparatiedag was voor 
veel bezoekers een mooie gele-
genheid  om het stof van de pla-
tenspeler, die inmiddels al jaren 
geleden op zolder was opgebor-
gen, af te blazen en naar het mu-
seum te brengen. Bezitters van 
platenspelers die hun gerepa-
reerde grammofoon aan het einde 
van de dag kwamen ophalen wa-
ren vervuld van blijdschap. Niet 
alleen functioneerde de grammo-
foon weer naar behoren, maar zij  
keken ook uit naar het moment 
dat zij thuis weer de muziek uit 
hun herinnering konden herbe-
leven: a trip down memory lane. 
Info: www.grammofoon.com.                                                      
Wouter Goedkoop 

I 

http://www.grammofoon.com/
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Drukke maanden in en   
om het museum 

 
De afgelopen maanden was er 
veel te doen in en om ons mu- 
seum. Hieronder een selectie. 
 

In aansluiting op de ten-  
toonstelling Haarlem Vi-
nyl Stad vond op 10 sep-
tember de eerste Vinyl-

stadswandeling plaats, waarvan er 
inmiddels drie zijn gehouden. Een 
verslag van de wandeling op 28 ok- 
tober staat op pagina 9. 

                                                           
Kort na het verschijnen 
van de vorige Nieuws-
brief konden ruim 200 
museumbezoekers tij-

dens de Open Monumentendagen de 
portretten van Verwey nog bewon-
deren, want een week later was de 
opening van Typisch Verwey, de der-
de in de reeks Verwey-exposities.  
(t/m 1 februari 2015)   

 

     
Bij de opening van Typisch Verwey op       
19 september zette Hans Gobes, secre-  
taris van de Stichting Verwey, de schrij-  
ver Dirk van Ginkel (zie artikel op pa-
gina7) en Nicole Koster in het zonnetje. 
Nicole was in 1977 het beetje boze meis-   
je van wie Verwey het portret schilderde 
dat nu op de publiciteitsuitingen rond  
deze expositie is afgebeeld.  

 
 Op 25 september hiel-
den Harry Knipschild en 
Kick Klimbie in het mu-
seum hun eerste Vinyl-

lezing, gevolgd door lezingen in okto-
ber en november (en begin volgend 
jaar: informatie bij museum). Zij we-
ten keer op keer tijdens hun maan-
delijkse lezing de belangstellenden   
te boeien met verhalen en youtube-

filmpjes over de levendige geschie-
denis van de popmuziek.  

De op 4 oktober ge-
starte lezingen over de 
Haarlemse Tramlijn,   
van oud-NZH-er Han 

Hazevoet, werden zo goed bezocht, 
dat medio november zelfs een extra 

lezing moest wor-
den ingelast.             
Ook jeugdige be-
zoekers luister-
den geboeid.      
(zie de foto hier-
naast)   

 
Net als bij de vorige Ver-
wey-exposities organi- 
seerde het museum in sa-
menwerking met Gilde 

Haarlem weer enkele, met veel deel-
nemers uitgevoerde, informatieve 
Verwey-stadswandelingen. De eerste 
was op 15 oktober, gevolgd door 19 
november, 10 december en ook nog 
21 januari, volgend jaar. 

 
En RTV Noord-Holland 
hield op 23 oktober in   
het museum live inter-
views met schrijver Dirk 

van Ginkel over het ontstaan van z’n 
boek over Verwey, en met Nicole  
Koster die als 6-jarig meisje door  
Verwey werd geschilderd. (zie de  
foto links hiernaast)                                                            
Met Hans Gobes stond de journa-  
list stil bij het portret van Ank Nieu-
wenhuis uit 1975, waarvoor zij maar 
liefst vijftig keer had moeten pose-          
ren! Haar echtgenoot vond dit een 
onacceptabele  belasting voor zijn 
vrouw. 

 
Hans Gobes en de journalist van RTV 
Noord-Holland in gesprek bij het portret 
van Ank Nieuwenhuis. 

 
 

Op 25 oktober hield Max 
Van Rooy voor zo’n 80 
aanwezigen zijn tweede 
Verwey-lezing in restau-

rant Groenendaal. Een verslag hier-
van staat op pagina 10 van deze 
Nieuwsbrief. 

Een dag later vertelde 
Marlies Quadvlieg (oud- 
docente geschiedenis) in 
de Maand van de Ge-

schiedenis over de rol die Haarlem 
speelde bij het opvangen van Belgi-

sche vluchte-
lingen tijdens de 
Eerste Wereld-
oorlog.                        
Op een andere 
plek in het mu-                         
seum kwamen 
deze middag 

Marlies Quaedvlieg      schoolkinderen 
op bezoek om in een Vinyl-workshop 
zelf een platenhoes te ontwerpen. 

 
In het kader van de Haar-
lemse Kunstlijn is op 31 
oktober de eerste expo-
sitie in het – nog niet ge-

heel voltooide – GASTHUIS van het 
museum geopend. De tentoonstelling, 

Escape from 
Sanctuary,  
is ingericht 
door gast-
curator 
Bianca 

V.l.n.r  David Lindberg             Vooges met 

Bianca Vooges, Claus -             werken van                                                                                                                
Pierre Leinenbach.                  de kunste- 
naars David Lindberg en Claus-Pierre 
Leinenbach.  

  
Deze avond was bij café 
Koops in de Damstraat de 
start van de fotowedstrijd 
voor amateurfotografen 

Haarlem in Licht. Initiatief van Haar-
lem Lichtstad, samen met het Gilde en 
ons museum. Laura van der Wijden 

en Gildegids Hans 
van Roode ontsta-
ken met een druk op 
een knop een licht-
flits; waarmee de 
lichtjes op de Grote 
Markt werden ont-
stoken.  

 
Op 22 november presen-
teerde Levendig Uitgever 
in samenwerking met  
kinderboekenwinkel Kie-

keboek in ons museum het nieuwste 
kinderboek  Juf Beul van de Haarlem-
se schrijfster Annemarie Jongbloed. 
WORDT VERVOLGD! 
Informatie & foto’s: Bert de Jong 


