
Van: John de Koning  

Verzonden: dinsdag 7 juni 2016 10:45 

Aan: 'griffiebureau@haarlem.nl' 
Onderwerp: tekst commissieleden vergadering 9-6-16 

 
Hierbij vragen wij spreektijd voor de commissie vergadering ontwikkeling op donderdagavond 9 juni 
as. De heer Kees Nanne zou namens Zaterdag Ateliers Haarlem het woord willen voeren over de 
situatie bij de Egelantier. 
 
In 1971 werden Zaterdag Ateliers Haarlem wegens subsidiebepalingen afgesplitst van de Vrije academie 
‘Ateliers 63’ om als zelfstandige stichting verder te gaan. Vanaf 1974 verhuisden de Zaterdag Ateliers 
naar het voormalig Elisabeth Gasthuis dat werd omgedoopt tot Cultureel Centrum De Egelantier. 
Sindsdien hebben wij daar tot volle tevredenheid ons ding gedaan. Zaterdag Ateliers bestaat uit een 
beeldhouw- en schildergroep, werkzaam op vrijdagmiddag (beeldhouwen) en zaterdag (beeldhouwen en 
schilderen) 
 
Eind 2014 werd ons gemeld dat de gemeente voornemens was Het Cultureel Centrum De Egelantier te 
verkopen. Twee medewerkers van de afdeling Economische zaken en Cultuur  zegden ons per 1 januari 
2016 de huur op. Gezien ons huurverleden (ruim 30 jaar) werd Zaterdag Ateliers Haarlem gezien als A-
huurder. Er werd ons gezegd dat de gemeente Haarlem zichzelf een ‘Inspanningsverplichting’ had 
opgelegd om een alternatief te realiseren.  
Over de informatieavond in november 2014 onder aanvoering van de toenmalige wethouder van der 
Hoek kan ik kort zijn: ‘Wat vindt u er zelf van’ Door ons werd als alternatief het pand Klein Heiligland 84 
genoemd dat leeg stond. Met de overige beeldende groepen uit de Egelantier hebben wij ons 
aangesloten om als groep te kunnen opereren, echter wel met behoud van de eigen identiteit.  
Wij hebben bijzonder ijverig gezocht naar bruikbare ruimte. Uiteindelijk zijn een aantal schilder groepen 
in KHL84  terecht kunnen komen. De schilders van ZAH vonden een plaats bij Hart op de Kleine 
Houtweg.  
Voor de beeldhouwgroepen bleek  echter geen plaats  in KHL84. Dat werd pas 12 januari 2016 duidelijk. 
Inmiddels is het al juni en 1 juli is zeer nabij. De schilders die naar het KHL84 gaan hebben 2 maanden 
huurcompensatie gekregen. Wij hebben  de wethouder gevraagd om onze materialen, waar ook nog 
geen plaats voor is gevonden nog enige tijd in  de Egelantier te kunnen laten na 1 juli.  
Van de gemeente is er tot nu toe weinig ondersteuning geweest bij het zoeken van een geschikte locatie.  
In het algemeen ziet men beeldhouwen niet zo zitten, lawaai, stof ed. Los daarvan kost zelfs de meest 
eenvoudige locatie een godsvermogen.  
We moeten eerlijk toegeven dat wij bij de Egelantier jaren heel plezierig en voor een redelijke prijs 
hebben gezeten. Deze nieuwe houding van de gemeente valt daarom een beetje rauw op ons dak. 25 mei 
hebben wij de wethouder dan ook gemeld dat het voor de beeldhouwers van Zaterdag Ateliers Haarlem 
nu echt vijf voor 12 is geworden. Een tijdelijke ‘kraakpreventie’ in de Egelantier zou enige ruimte geven.  
 
Met vriendelijke groet namens Zaterdag Ateliers Haarlem, 
  
John de Koning, secretaris 
 
 


