Nieuwe taak voor de zeemeermin van Haarlem
Ontwerp een nieuw stadswapen, dat wordt vastgehouden door de Haarlemse zeemeermin.
Dat was de opdracht die de groepen 6 van de Haarlemse basisscholen van de gemeente kregen ter
gelegenheid van de viering van de 768e verjaardag van de stad. Meer dan 200 tekeningen kon de
jury onder leiding van Eric Coolen beoordelen en uiteindelijk werden er vier bekroond.
De eigenlijke verjaardag van Haarlem is op de 23e, maar ja, dan is er geen school. Dus werden de
drie prijswinnaars op vrijdag 22 november uitgenodigd naar het stadhuis te komen. De winnende
tekeningen waren ingezonden door de Koorschool St. Bavo, De Brandaris en de Vrije School
Kennemerland. Na een welkomstwoord door de wethouder van Cultuur en het zingen van 'Lang zal
Haarlem leven' vertrokken de groepen voor rondleidingen door het stadhuis, het voormalige
stadhuis De Hoofdwacht en het Noord-Hollands Archief. Daar konden de kinderen met eigen ogen
zien hoe het Haarlemse stadsrecht er uitziet.
Na de rondleidingen, waarvoor de kinderen veel enthousiasme en interesse toonden, trok de hele
groep, bij elkaar zo'n 72 kinderen en begeleiders, weer terug naar de Gravenzaal. Daar stond
lekkere limonade klaar. En ook de wethouder was er weer om eindelijk de spanning bij de kinderen
te breken: wie heeft er nou de eerste, de tweede of de derde prijs?
De eerste prijs gaat naar Fien van Leeuwen van de Koorschool St. Bavo, de tweede naar Liza
Derogel van De Brandaris en de derde naar Esther Wagenmaker van de Vrije School Kennemerland.
Ten slotte kreeg Twan de Vries van de Dreefschool voor zijn tekening een eervolle vermelding. De
flitslichten van de begeleiders flitsten door de zaal, de leerlingen gaven professionele interwiews
aan de journalisten, waarna het Ampzing Genootschap klaar stond om zingend de feestelijke
bijeenkomst af te sluiten.
Een mooie traditie!
Marjorie Vroom

