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De regenboogvlag wappert vandaag op het
stadhuis, het provinciehuis en de Grote

Kerk. Het is Coming Outdag, in het leven
geroepen om te onderstrepen dat in dit land
iedereen mag zijn wat-ie is, of dat nou hetero,
homo of bi is.
Ik ben oud genoeg om te weten dat het hier
draait om een recent verworven vrijheid. In
mijn jeugd was het nog normaal om homo’s
uit te schelden - of erger. Inmiddels heeft de

overheid gelijke rechten verankerd in de wet
en hebben de meeste kerken hun afwijzing van
homoseksualiteit ingeslikt.
Vorige week was ik Dar es Salaam, de hoofd-
stad van Tanzania. Homoseksualiteit is daar
verboden. Als het de politie ter oren komt dat
er ergens een gayfeest is, gaat ze erop af en
arresteert iedereen. Wie meteen een fiks be-
drag betaalt, kan naar huis. Maar de rest be-
landt dagenlang in een cel, waar stokslagen

worden uitgedeeld. Veel homo’s lijden een
schemerbestaan, uitgekotst door hun families.
Er zijn er die overdag de straat niet op gaan,
uit angst te worden uitgescholden. 
Een regenboogvlag op het stadhuis, de kerken
en de moskeeën van Dar es Salaam, dat zou pas
mooi zijn. Maar mijn Tanzaniaanse vrienden
zullen het niet meemaken. De trend in Afrika
gaat eerder richting meer repressie dan naar
gelijke rechten.

60 seconden Kees van der Linden ✱ kees.van.der.linden@hollandmediacombinatie.nl

Coming Outdag

Bij SûR Atelier, de werkplaats van
Lara Scot in Gather, het pand van de
voormalige Vroom en Dreesmann in
Haarlem. Daar ontwerpt en maakt
Lara kleding zoals jij die wil.
Het bijzondere is dat Lara werkt met
vaklui die naar Nederland zijn ge-
vlucht om hier een nieuw bestaan op
te bouwen. Door bezig te zijn met
iets waarin deze vluchtelingen goed
zijn integreren ze sneller en groeit
hun zelfvertrouwen. En als het aan
Lara ligt krijgen ze er een eerlijke
vergoeding voor. Dus fair trade mo-
de dicht bij huis.
SûR Atelier zit op de begane grond
van het oude V&D pand aan de Grote
Houtstraat. Daar staan naaimachi-
nes en liggen allerlei stoffen. Er
hangt kleding, zoals jassen, jurken,
rokken, blouses. Ook liggen er tas-
sen, toilettassen, sjaals, kussens en
accessoires uitgestald. Geen massa-
productie maar unieke stukken met
aandacht voor verschillende am-
bachten zoals borduren, vlechten,
leerbewerking, naaien en breien.
Alles is mooi en smaakvol gemaakt.
De prijzen zijn heel schappelijk: een
t-shirt of blouse voor 55 euro, een
jurk voor 80 euro, een jas voor 110 eu-
ro. Wie iets wil laten maken kan kie-
zen uit de stoffen die Lara heeft lig-
gen. Maar je eigen lapje stof meene-
men kan ook. Heb je iets leuks ge-
zien op internet of in een blad: neem
de foto mee.

Jippie-ja-jee
SûR Atelier is het tweede kledinga-
vontuur van de Heemsteedse onder-
nemer en ontwerpster. Jaren gele-
den had ze een eigen internationaal
merk Jippie-ja-jee, met kleding en
beddengoed voor kinderen. In 2013
verkocht ze haar bedrijf en ging
werken als taalcoach in de Koepel en
de Zijlweg in Haarlem.
Daar kwam Lara op het idee iets te
doen met de creativiteit onder veel
vluchtelingen en hun grote wens
om te mogen werken. ,,Sommigen
zijn heel goede ambachtslieden.
Kleermakers maken zonder veel
hulpmiddelen de mooiste dingen.
Ze nemen je maat en naaien zo een
pak, jurk of rok.’’

Lara kon een ruimte in het oude
pand van V&D krijgen, verzamelde
tweedehands naaimachines en ging
aan de slag met een groepje vluchte-
lingen en statushouders.
Het betalen is nog wel een ding.
,,Dit is geen dagbesteding, maar
werk. Ik wil ook dat ze trots zijn op
wat ze hier doen. Helaas laat het sys-
teem geen uitbetaling toe. Maar ik
ga met instanties praten om daar
iets voor te regelen. Ik wil dat ze een
reeële vergoeding krijgen.”

Lara had haar idee nog veel groter
willen vorm geven. ,,Ik heb een plan
bij de gemeente Haarlem ingediend
om ruimtes te maken waar vluchte-
lingen met een ambacht, zoals tim-
merlui en kleermakers, aan de slag
kunnen. Maar de gemeente heeft
het afgewezen. Het geld gaat naar de
grote welzijnsorganisaties. Daar
kom je als eenling met je idee niet
tussen.''
Inmiddels is Rami aangeschoven,
een Syriër die inmiddels twee jaar in

Nederland woont. Hij is kleermaker
en gaat zelf piekfijn gekleed. Rami
heeft zijn taalboek meegenomen
om het aan Lara te laten zien. Die is
er snel klaar mee. ,,Joh, dat is veel te
makkelijk voor jou, je spreekt al
heel goed Nederlands. Zeg maar dat
je best een niveau hoger kan.” Rami
showt de tas die hij heeft gemaakt.
Een mooie tas van stof die aan twee
kanten te dragen is.
In een hoekje zit Ambika te werken,
zij komt oorspronkelijk uit Bhutan

en is inmiddels vijf jaar in Neder-
land. Ze kan prachtig haakwerk af-
leveren. ,,Met haar ga ik tassen ma-
ken”, vertelt Lara.
Van een tafel pakt ze een stevige, ge-
vlochten mand. ,,Die is gemaakt
door een meisje uit Eritrea. Moet je
zien hoe mooi. Daar heeft ze weken
aan gewerkt.''
Lara heeft een sociaal maatschappe-
lijke missie. ,,Ik beschouw dit atelier
als een tegenactie naar de massapro-
ductie. Het groeit me zo langzamer-

hand een beetje boven mijn hoofd
met wat er allemaal op me afkomt.
Maar het is ook wel lachen, hoor.
Laatst maakte Sammi uit Afghanis-
tan een jurk. Ik zei: je moet er een
paar zakken in maken. Hij schoot
helemaal in de stress. ''No, no, thats
only for old ladies!'' Het is hier een
vrolijke boel.”
SûR Atelier in het voormalige V&D

pand is open van donderdag tot en
met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag
van 12 tot 18 uur.

Fair trade mode dicht bij huis

Een kijkje bij SûR Atelier van Lara Scot. Rami showt Lara zijn reversible tas. Links Ambika. Lara: ,,Ik wil dat ze een eerlijke prijs krijgen voor hun werk.’’ FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

Haarlem ✱ Iedereen loopt in een t-
shirtje van H&M of een jurk van Za-
ra en graait in de rekken met dezelf-
de kleding. Wil je liever iets origi-
neels? Dat kan.

Arabas was zaterdagavond met
twee vrienden uit in Amsterdam-
West. Hij werd dodelijk getroffen
bij een schietpartij voor de deur
van het cafe Ulfet 2 aan de Admi-
raal de Ruyterweg. De twee ande-
ren raakten gewond en verblijven
nog in het ziekenhuis.
Vrienden en kennissen van Arabas
verklaren desgevraagd dat hij

geen contacten had of heeft met
criminele milieus. 
Dat geluid wordt ook verkondigd
door Vlinderscrime, het netwerk
voor crimineel nieuws. Die goed
ingevoerde site schrijft zelfs dat
Arabas stierf als gevolg van kogels
die voor een van zijn vrienden
zouden zijn bedoeld. De Amster-
damse politie denkt op haar beurt
dat een dronkenmansruzie de
aanleiding was.
Arabas laat een vrouw met drie

kinderen na. Een van deze kinde-
ren gaat dus in Meerwijk naar de
basisschool. Hakans dood was
voor de school aanleiding om de
ouders zondag al te verwittigen
van het drama. Daarnaast spande
het lerarenkorps zich maandag ex-
tra in om de leerlingen extra te be-
geleiden, zodat het verdriet in elk
geval iets kon worden vermin-
derd.

Lichaam
Het lichaam van Hakan Arabas
was maandagmiddag nog niet
vrijgegeven. Zodra dat het geval is
volgt een kort afscheid in de mos-
kee. Daarna wordt het stoffelijk
overschot teruggevlogen naar
Turkije waar hij zo snel mogelijk
wordt begraven. De naaste familie
laat weten ’overdonderd’ te zijn
door het verschrikkelijke nieuws.

Tragische dood ’Blonde Turk’
dompelt Schalkwijk in rouw
John Oomkes

Haarlem ✱ De Turkse gemeen-
schap in Haarlem, met name in
Schalkwijk, verkeert in grote
shock na de gewelddadige dood
van automonteur Hakan Arabas
(44) uit Meerwijk, bijgenaamd 'De
Blonde Turk'. 
De rouw was maandag ook voel-
baar op de openbare Erasmus ba-
sisschool, waar een van Arabas’
kinderen op school gaat.

’Slachtoffer had
geen band met
criminele milieus’

Zondagavond laat stond er ineens
een legermachtje aan politie en
brandweer voor hun lage flatge-
bouw aan de noordkant van het
plein. De buurman dreigde met be-
hulp van een open gaskraan een dra-
matisch einde aan zijn problemen te
maken.
,,Nee, dit had ik niet verwacht’’, ver-
telt een 35-jarige bewoner. ,,Ik wist
dat hij het niet makkelijk had, maar
hij was wel altijd aardig. En behulp-
zaam. Ik zat zondag tv te kijken toen
ik opeens een hoop zwaailichten
zag. Nu gebeurt hier van alles in de-
ze buurt, dus kijk ik niet zo snel
meer ergens van op, maar op een ge-
geven moment ben ik toch maar
gaan vragen wat er aan de hand was.
Toen hoorde ik eerst van een gaslek.
En even later dat het ging om be-
dreigingen door mijn buurman. Ik
woon hier nu zo’n twaalf jaar, hij
ook zoiets. Nee, zoiets als dit hebben
we nog niet eerder meegemaakt.’’
De politie liet het plein zondag-
avond direct afzetten. Onderhande-
laars namen contact op met de ver-
warde man, terwijl een arrestatie-
team en de brandweer stand-by
stonden. Uiteindelijk is de verwarde
man met de onderhandelaars naar
buiten gekomen. Samen met zijn
twee hondjes is hij per politiebusje
overgebracht naar het politiebu-
reau. Metingen in het huis van de

man wezen uit dat hij nooit daad-
werkelijk de gaskraan open had ge-
zet. En zo konden alle zich inmid-
dels op het verderop gelegen Prinses
Beatrixplein verzamelde buren
rond middernacht weer met gerust
hart naar huis.
De vraag is even voor hoe lang die
gerustheid er bij de bewoners van de
flat is, zo oppert zijn buurman.
,,Hoewel ik hem - als gezegd - heus
een aardige man vind, hoop ik nu
toch niet dat hij weer terugkomt
hier. Hij blijkt toch erg onvoorspel-
baar.’’
Zijn buurman heeft eerder al eens
dreigementen geuit, vertelt hij.
,,Dan zegt hij bijvoorbeeld dat hij
naar het Belastingkantoor zal gaan
om verhaal te halen. En dat er dan
’dingen zullen gebeuren’. Dat klinkt

dan ook meteen wel daadkrachtig.
Ik zie hem wel in staat tot iets ’raars’.
Zijn situatie zit hem duidelijk hoog.
Volgens mij zit hij in de schuldhulp-
verlening, maar daar komt hij ook
niet goed uit. Hij heeft heel erg het
gevoel dat hij geen hulp krijgt, ter-
wijl hij het in zijn eentje niet meer
kan bolwerken.’’

Weer thuis
De politie laat maandagmiddag we-
ten dat de man inmiddels wel dege-
lijk weer is heengezonden. Mede-
werkers van de GGZ hebben de man
onderzocht. Vervolgens is er gecon-
cludeerd dat er te weinig grond is
om hem langer vast te houden. Tot
een formele aanhouding is het even-
min gekomen, laat een woordvoer-
der van de politie weten. 

Verwarde man dreigt
gaskraan open te zetten
Richard Stekelenburg

Haarlem ✱ Financiële problemen
en zorgen over zijn gezondheid: het
groeide hem langzaam maar zeker
boven het hoofd, zo vertellen bewo-
ners aan het Van Zeggelenplein in
Haarlem-Oost over hun buurman. 

Omwonenden werden tijdelijk geëvacueerd. FOTO MICHEL VAN BERGEN

IJmuiden ✱ Twee mannen zijn zon-
dagmiddag aangehouden in IJmui-
den nadat een 22-jarige man met
een voorwerp op zijn hoofd was ge-
slagen. Terwijl de agenten bezig wa-
ren met aanhouding van een 36-jari-
ge man, kwam een derde man bij het
huis plotseling de hoek om met een
mes in zijn hand. Ook hij is meege-
nomen voor verhoor. Het mes is in
beslag genomen.

Aanhouding na
dreiging IJmuiden

Haarlem ✱ Hoe worden kleren ge-
maakt? In welke omstandigheden
werken fabrieksarbeiders? Donder-
dag tonen BrandMission en het
duurzame Haarlemse modemerk
Miss Green om 19.30 uur, de film
’True Cost’ bij Gather. De film laat
zien wat de negatieve impact is van
de fashionindustrie op de wereld.
Na afloop van deze documentaire is
er een panelgesprek.

Documentaire over
kleding bij Gather

Margot Klompmaker
m.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl

HAARLEM
Geboren DOCHTERS
* JULIET P.K. J. Receveur * NOVI
Jonker * MEX Patist * MOMO J.M.
Lubach * JAELYNN van der Post *
LIEVE F. van der Ploeg * SARA La-
gerweij * LOÏS M. J. Bodeman * EVA
Soulaiman.
Geboren ZOONS

* NOAH L.N. Disseldorp * MIK I.
Roos * BERNARD W.F. Dagevos *
MIRÓ-MILANO J.L. Vesa * STEF J.
Delissen * MATS T. J. Steegman * RA-
VELIN B. de Ruiter * JINT R. Hooge-
veen * TOBE Soeters * ROAN Sme-
ding * SIMON J. Bloemsma * FEIJE
M. van Hussen * GROVER B. Dui-
venvoorden * SIEM J. Bakkum *

ADAM Yassin * WALRAVEN O.T.
Andela * AIDEN Treffers* ABE Tel-
leman * MINGUS B. van Bemmel *
YVEN Brouwer * JONAH B. J.K. Cor-
demeijer.
Getrouwd
* R. van Wienen/P.D.S. Snoek * J. Jo-
ris/P.T. Henn * W.A. Pelser/ L.A.A.
Braun.

Overleden
* J.A.M. van Hensbergen 72 * A.T.
Sweers-Andree Wiltens 84 * R. Balk
86 * B.H. Aberkrom-Wolters 89 *
A.M. Puister-Bonnema 98 * S. Sipma
90 * M. van de Koppel-Vlught 90.
ZANDVOORT
Geboren ZOONS
* TIMO J., B. J. Koenderman/ P.

Geurtsen.
Overleden
* E. Flinterman-Korthals, geb. 1932 *
L. Bijwaard, geb. 1923.
HAARLEMMERMEER
Geboren DOCHTERS
* LOU van der Klein * LAUREN M. J.
de Jonge.
Geboren ZOONS

* KICK M. van Rooijen * JAIVI Griek-
spoor * VALENTINO E. van Gelle-
kom * DJEY R. Ronda * MONTÈ
Movsesjan * JIMI J. Mens * BAS van
Ingen.

Burgerlijke stand
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Haarlem ✱ Bij archeologisch onder-
zoek op het Delftplein in Haarlem
zijn sporen van prehistorische be-
woning gevonden. Het gaat onder
meer om ploegsporen, aardewerk,
pootafdrukken van koeien en grep-
pels. Een en ander lijkt erop te wij-
zen dat hier in de late bronstijd of
ijzertijd een boerderij heeft gestaan.
Nader onderzoek moet meer duide-
lijkheid brengen.

Prehistorische
vondsten Delftplein


