
Bij de bouw van de parkeergarage is
voor het dak dezelfde betoncon-
structie gebruikt als bij de parkeer-
garage in Eindhoven die in mei in-
stortte. Verder onderzoek moet dui-
delijk maken of de parkeergarage in
Haarlem echt onveilig is. 
Mensen reageren verbaasd als ze de
hekken zien. Er is nergens op de
hekken te lezen, waarom het plein is
afgesloten. De ingang vanaf het

plein naar de parkeergarage is ge-
woon open. Voor de ingang van de
parkeergarage houdt een verkeers-
regelaar de wacht. ,,Er zijn veel au-
tomobilisten die toch naar binnen
willen, omdat ze niet weten dat de
parkeergarage is afgesloten.” 
,,Waar moeten die mensen met hun
auto naartoe?”, vraagt Han Bou-
wens, eigenaar van de Albert Heijn
en vice-voorzitter van de winkeliers-
vereniging zich hardop af. 
,,Het gaat alles bij elkaar om bijna
vierhonderd auto’s. Maar er is ner-
gens plek in de wijk. Ik heb er al over
nagedacht om stalen platen in een
parkje te laten leggen en een nood-
parkeerplaats te maken”, zegt hij.
,,Dit kost ons enorm veel geld. Stel
dat mensen tot zondag niet in de
parkeergarage kunnen, dan kost dat
mij zo 75.000 tot 100.000 euro aan
omzet. Voor andere winkeliers, ze-
ker de winkeliers die het toch al
zwaar hebben, kan dit wel eens het
einde betekenen.” 

Winkels Marsmanplein in
Haarlem hard getroffen 
Annemieke Windt

Haarlem ✱ Het middelste gedeelte
van het Marsmanplein in Haarlem-
Noord is sinds donderdagavond af-
gesloten voor het publiek. De ge-
meente nam dat besluit, omdat de
constructie van de onderliggende
parkeergarage wellicht onveilig is.
,,Het is een krampschietreactie”, re-
ageert een passant bozig op de hek-
ken rondom het plein. ,,Er zijn voet-
baltoernooien en markten op het
plein gehouden en nu zou het op-
eens niet meer veilig zijn?” 

Het eendaagse pop-up restaurant
bij de doopsgezinde gemeente, on-
der de naam Villa Vitalis, is een ini-
tiatief waarmee het Spaarne Gast-
huis buiten de ziekenhuismuren
naar buiten wil treden. Het begint al
bij binnenkomst in Galerie de Gang,
waar de tientallen bezoekers een
champagneglaasje met sap krijgen,
gelardeerd met een dun streepje
wortel.

Het is een gezonde lunch met prak-
tische tips over een prettige oude
dag. 
Tijdens de ossenstaartsoep komt
Roeland den Boer naar binnen, in
het dagelijks leven traumachirurg
van het Spaarne Gasthuis. Hij geeft
drie voorbeelden om lenig te blij-
ven. ,,We gaan nu een tonnetje van
je buik maken’’, geeft hij als voor-
beeld terwijl hij zijn buik inhoudt
en uitzet. 
Kees Kalisvaart, ouderenarts, komt
met het tweede ingrediënt voor een
gezonde oude dag: goede voeding.
Laat die ingewikkelde kookboeken
liggen, hou het simpel en eet veel
groente, is zijn devies. Minder eten
is ook altijd beter. ,,Wist u dat kleine
borden beter zijn? Een bord dat vijf
procent kleiner is leidt ertoe dan
mensen 22 procent minder opschep-
pen, zo heeft onderzoek uitgewe-
zen.’’ 

Villa Vitalis in de doopsgezinde kerk. FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

Arthur de Mijttenaere

Haarlem ✱ Ouderen kunnen door
simpele aanpassingen in hun leef-
stijl gezond nog ouder worden. De
ingrediënten voor deze aanpassing
werden vrijdagmiddag opgedist tij-
dens een lunch van het Hoofd-
dorpse restaurant Vork en Mes in de
Doopsgezinde Kerk. Serieuze tips
voor ouderen met een knipoog, aan-
gereikt door specialisten van het
Spaarne Gasthuis.

Spaarne Gasthuis en Vork
en Mes: lunch met knipoog 
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Ooit had ik een schooltas van varkensleer.
Het jaar: 1979. De tas had twee metalen

slotjes van voren, was ingedeeld in keurige
vakken met je agenda in het vakje voorin. Er
pasten boeken in, rechtopstaand, en een
broodtrommel plus een plastic beker melk. Die
moest niet gaan lekken, evenmin als de brood-
trommel als je appelstroop had gesmeerd.
Natuurlijk gebeurde dat toch, waardoor de
schooltas na verloop van tijd een beetje raar

begon te ruiken. Maar dat deden ze allemaal in
die jaren.
De schooltas kostte mijn ouders destijds twee
tientjes. Iedereen had ze. Standaardkleur:
bruin, licht of donker. Ze gingen achterop de
fiets, onder de snelbinders. Waterdicht waren
ze niet, maar wel afdoende. Andersoortige
tassen waren domweg verboden. Net als reken-
machines. Deden de scholen ook niet aan. 
Met die tas kon je geweldig bowlen door de

gangen van de school. Zzzoeff, daar sjeesde
weer een tas over het spekgladde linoleum.
Helaas gingen daardoor wel de naden stuk,
zodat mijn schooltas na een jaar of vijf com-
pleet op was. Jammer: hij ging bij het vuil.
Nu zie ik diezelfde schooltas als ’vintage’ aan-
geboden op internet. Voor 295 euro. Precies
hetzelfde ding als ik vroeger had.
Ergens, op die school, heb ik toch een belang-
rijke les gemist.

60 seconden Bart Vuijk ✱ b.vuijk@hollandmediacombinatie.nl

Vintage schooltas
Badhoevedorp ✱ De bestuurster van
een bestelauto is vrijdagochtend ge-
wond geraakt bij een verkeersonge-
val op het kruispunt Schipholweg-
Sloterweg. De vrouw wilde afslaan,
maar zag daarbij een tegemoetko-
mende bestelbus over het hoofd.
Beide voertuigen raakten bij het on-
geluk zwaar beschadigd en moesten
door de bergingsdienst worden af-
gevoerd. 

Gewond bij ongeval
Schipholweg

Vijfhuizen ✱ Jesse Verbeek mag vrij-
dag de symbolische eerste paal van
het bouwproject Spieringshof in
Vijfhuizen slaan. Hij is de zoon van
de onlangs overleden Henk Ver-
beek, die de weg bereidde voor de
bebouwing van het braakliggende
terrein in het hart van het dorp. Op
Spieringhof worden 26 rietgedekte
woningen gebouwd.

Verbeek slaat eerste
paal Spieringhof

Nieuw-Vennep ✱ Drie mannen uit
Roosendaal zijn donderdag aange-
houden wegens het in bezit hebben
van een stroomstootwapen. Rond 19
uur kreeg de politie de melding dat
enkele personen zich ’verdacht op-
hielden’ bij een auto aan de Luzer-
nestraat. In de wagen bleek een
stroomstootwapen te liggen. De in-
zittenden zeiden daar niets van te
weten. Ze zijn allen aangehouden. 

Aanhoudingen
vanwege wapen

Hoofddorp ✱ Een 33-jarige Aals-
meerder die donderdagmiddag be-
trokken was bij een aanrijding op de
Hoofdweg, is opgepakt. Rond half
vijf ging de politie een kijkje nemen
bij de kop-staartbotsing. De Aals-
meerder maakte een dronken in-
druk en in zijn auto stond een ge-
opende fles sterke drank. Hij wei-
gerde mee te werken aan een blaas-
test en een bloedproef.

Drankrijder (33)
botst met auto
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Het was na de aanval op de Twin
Towers in 2001 dat de gemeente
Rotterdam de aanzet gaf voor de
tafels. Want, zo was het idee: de
wereld is een stuk minder verdeeld
wanneer mensen elkaar niet bij
voorbaat veroordelen maar het tot
een dialoog laten komen.
Alleen, hoe kom je aan tafel tot
zo’n dialoog? We vroegen het Noël-
le Beerepoot. Niet alleen organi-
seert haar Bureau Discriminatieza-
ken de tafels in opdracht van de
gemeente Haarlemmermeer, de
Spaarndamse is dit jaar wederom
een van de gespreksleiders.
Belangrijk is volgens haar dat
tafelgenoten niet met elkaar in
debat gaan, maar rustig naar elkaar
luisteren. „En het mooie is dat er
veel meer nuance ontstaat wanneer
je langer naar iemand luistert; je
echt meeloopt in zijn of haar ver-
haal. Helemaal eens hoef je het
niet te worden, als je de overwegin-
gen van de ander maar begrijpt.”
Om los te komen van de waan van
de dag, kiezen gemeenten ieder
jaar een thema voor de gesprekken.
Bang dat het voor abstracte discus-

sies zorgt, zou niemand hoeven te
zijn. „We maken alles juist zo per-
soonlijk mogelijk’’, legt Beerepoot
uit. ,,Eerste vraag aan tafel is niet
voor niets: ’Wat is het eerste dat in
je opkomt wanneer je dat woord
hoort?’ Met als goede tweede: ’En
wat heb je op dat gebied meege-
maakt?’ Mensen moeten hun eigen
ervaringen uitwisselen en het niet
gaan hebben over ’ze in Den
Haag’.’’
,,Die persoonlijke ervaringen kun-
nen een gesprek alle kanten op
trekken. Bij zichtbaarheid, het
thema van dit jaar, kan het zelfs
over honden gaan. Want wie zijn
hond uitlaat, ontmoet andere hon-
denbezitters en raakt ook gemak-
kelijk met hen in gesprek.”
Via vraag nummer drie probeert de
gespreksleider de dromen der
disgenoten op een rijtje te krijgen.
Bij de vierde en laatste vraag mo-
gen ze aangeven wat ze ’zelf willen
doen’. „Dat kan iets kleins zijn.
Bijvoorbeeld het voornemen om
een dag een hoofddoek te dragen
en zo te ervaren hoe mensen reage-
ren op jou als moslima.”

Netjes blijven
Aanvankelijk werkte Beerepoot als
docente maatschappijleer. De laat-
ste jaren verzorgt ze namens het
Bureau Discriminatiezaken Kenne-
merland gastlessen op basisscholen
en in het voortgezet onderwijs.
Ook geeft ze trainingen aan poli-
tiemensen, docenten, gedetineer-
den, jongerenwerkers, statushou-
ders, ambtenaren en gepensioneer-
den over kwesties als vooroordelen,
anders zijn, discriminatie en gelij-
ke behandeling. Bang dat ze een
aangifte voor discriminatie aan
hun broek krijgen, hoeven tafelge-
noten niet snel te zijn. „Als ge-
spreksleider vind ik dat je alles
mag zeggen, als het maar netjes

gebeurt.”
Bij het bepalen of iets netjes is, is
er een simpele stelregel die houvast
kan bieden. „Hoe kijk je er tegen-
aan wanneer het jou betreft?”, luidt
die. Een bejaarde die iemand een
homo wil noemen - ’omdat-ie dat
nu eenmaal is’ - kan aldus de vraag
voorgelegd krijgen: ’Jij bent be-
jaard, wil je ook zo worden ge-
noemd?’’’ Soms ook volstaat een
’nou, nou nou’ of het plaatsen van
vraagtekens bij een gedane bewe-
ring. Is het echt zo dat vrouwen
niet kunnen autorijden?
Dat mensen vooroordelen hebben,
vindt ze niet vreemd. „Onze herse-
nen koppelen dingen nu eenmaal
snel aan elkaar; vullen gaten aan.
Soms is dat handig. Wanneer er
een ding aan een deur hangt, denk
je zo al snel dat het een deurklink
moet zijn. Soms ook kleven er
risico’s aan de mechanismen in
onze bovenkamer. Door dat aan-
vullen van de gaten, zijn getuigen-
verklaringen bijvoorbeeld vaak
onbetrouwbaar. Voordat je het
weet zeg je - omdat je hersenen dat
logisch vinden - dat een rover kaal
was en tatoeages had. Het is dus
belangrijk dat je je ervan bewust
bent hoe je hersenen werken.”

Pietendiscussie
Eindconclusies hoeven niet te
worden getrokken aan de dialoog-
tafels. Niemand ook hoeft de disge-
noten van het eigen gelijk te over-
tuigen. Wel zou Beerepoot het
mooi vinden wanneer mensen er
het gevoel aan overhouden verder
te willen praten met sommige
tafelgenoten. Of dat ze tot nieuwe
inzichten zijn gekomen, misschien
wel over de manier waarop we in
dit land met elkaar discussiëren.
„Nu ontspoort het heel gemakke-
lijk. Neem de Pietendiscussie waar-
in iedereen duidelijk wil maken
wat hij of zij vindt, terwijl het vaak
zinniger is om langer te luisteren.
Zo kom je erachter waar de schoen
werkelijk wringt. Het is ook zo
nutteloos om elkaar voor racist of
zeurpiet uit te maken zonder echt
te willen luisteren.”

Voorlopig ’staan’ er in Haarlemmer-
meer dertien dialoogtafels, goed voor
zo’n 104 gasten. Het gaat om twee
lunchtafels in Dorpshuis Badhoeve-

dorp - de een georganiseerd door de
Stichting Maatvast, de ander door de
gemeente - en twee in De Boskern,
dankzij dezelfde partijen. De Boskern
kent ook twee avondtafels, dankzij de
Huan le Chinezen en HAP. Die lokale
partij zit tevens achter een dinertafel
in het P-Punt. Twee dinertafels staan
er voorts in de Nieuw Silo, dankzij
gemeente en Maatvast. In het P-punt
staan er zelfs drie, dankzij het P-team,
de stichting Marhaba en de Samen-
werkende Migranten Organisaties
Haarlemmermeer. De laatste dinerta-
fel staat in De Hype, met Maatvast als
organisator.

Samen etend
kom je verder

Gespreksleidster Noëlle Beerepoot:
,,Discussies ontsporen heel gemakke-
lijk.’’ FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

Een dialoogtafel anno 2010. EIGEN FOTO

Paul van der Kooij
p.van.der.kooij@hollandmediacombinatie.nl

Hoofddorp ✱ Een gratis lunch of
avondmaaltijd met een goed ge-
sprek. Daarvoor kunnen Haarlem-
mermeerders op woensdag 8 no-
vember aanschuiven in De Bos-
kern, De Nieuwe Silo en het P-
punt, Dorpshuis Badhoevedorp en
jongerencentrum De Hype. Mis-
schien ook komen er nog adressen
bij. Personen, bedrijven of organi-
saties die zo’n dialoogtafel willen
sponsoren dan wel huisvesten,
kunnen zich nog tot 6 november
opgeven bij het Bureau Discrimi-
natiezaken Kennemerland.

Dialoogtafels op
meerdere plekken
in de polder

Wie een tafel organiseert, zorgt
tevens voor het eten. Het mag
iets simpels zijn als soep met
brood. Een driegangenmenu of
afhaalpizza behoort evenzeer tot
de mogelijkheden. Het is wel
verstandig om het vegetarisch en
daarmee halal te houden.

De lunchmaaltijden beginnen om
12.00 uur, de avondmaaltijden om
18.00 uur. Ze duren een uur of
twee. De beste gesprekken blijk je
met minimaal zes en maximaal
acht mensen aan tafel te voeren,
de gespreksleider meegerekend.
Het kan ook goed werken wan-
neer tafelgenoten elkaar nog niet
kennen. Komt iemand altijd naar
pakweg het P-punt, dan kan een
andere plek goed werken. Het
alternatief moet wel goed bereik-
baar zijn voor de persoon in
kwestie. Haarlemmermeer is

uitgestrekt en niet iedereen be-
schikt over eigen vervoer.
In totaal staan er in negentig
gemeenten dialoogtafels tijdens
de Week van de Dialoog. Haar-
lemmermeer doet voor de zesde
keer mee. Volgens gespreksleid-
ster Beerepoot is het publiek in
de polder, afhankelijk van de
plek, redelijk gemêleerd. „Wel
heb je soms wat meer vijftigplus-
sers. En het feit dat er een geza-
menlijke maaltijd aan is gekop-
peld, maakt zo’n tafel extra aan-
trekkelijk voor alleenstaanden.”

Opgeven voor tafels en plekjes daaraan 
Hoofddorp ✱ Wie een plekje
wenst aan een dialoogtafel of op
8 november juist een tafel wil
herbergen of sponsoren, kan zich
opgeven via
info@bdkennemerland.nl of
telefoonnummer 023 - 5315842.


