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Mira doet veel dingen die in
haar tijd vrij ongewoon

zijn voor een vrouw. In de oor-
logsjaren volgt ze de hbs, stu-
deert geneeskunde maar moet de
studie na een heupoperatie af-
breken. Verder is ze gelovig maar
wel zeer progressief. ,,Ze haalde
energie uit het helpen van men-
sen die in de knoei waren ge-
raakt’’, vertellen Hanna en Pauli-
ne over hun moeder Mira Blan-
kevoort.

Mira Blankevoort wordt als
oudste dochter geboren in een
echt protestants gezin met een
calvinistische levenswijze; elke
week naar de zondagsschool en
de kerk. Ze legt zich niet neer bij
oorlog en onrecht. Na vijf oor-
logsdagen spreekt ze met andere
hbs-leerlingen af om in rood-wit-
blauwe kleren naar school te
komen. Als 16-jarige brengt ze
met gevaar voor eigen leven
illegale kranten rond.

Ze gaat studeren aan de Horst
in Driebergen. Een hbo-oplei-
ding sociaal werk met een pro-
gressieve naoorlogse vernieu-

wingsdrift die ook studenten
trekt als Ien Dales, een goede
vriendin van Mira. Na haar oplei-
ding gaat ze als jeugdwerkleid-
ster aan de slag en leert de acht
jaar oudere Piet Blankevoort uit
Bloemendaal kennen. Begin
jaren zestig komen de twee naar
Bloemendaal. 

Piet Blankevoort is directeur
van het consultatiebureau voor
alcohol en drugs. Zijn cliënten
mogen bij hun thuis aan de
Verlengde Koepellaan aanklop-
pen. In de hulp is er bij de twee
geen scheidingsmuur tussen
werk en privé. Dochter Hanna:
,,Hun leven werd gedragen door
twee pijlers: het opvangen van
kwetsbare mensen en het verbe-
teren van de wereld.’’

Piet en Mira delen met andere
betrokken en progressieve men-
sen de inzichten van de gevluch-
te Duitse schrijver en filosoof
Eugen Rosenstock-Huessy. Ze
besluiten begin jaren zeventig
een leefgemeenschap te vormen
in het naar hem vernoemde
Rosenstock-Huessy Huis.

Het is een opvanghuis voor
mensen die maatschappelijk in
de knel zitten. In de 25 jaar dat
Piet en Mira daar hebben ge-
woond hebben zij als maatschap-
pelijk werkers veel mensen on-
dersteund en begeleid.

Als Piet het eind jaren negen-
tig aan zijn hart krijgt, besluiten
de twee weer op zichzelf te gaan
wonen in de Atjehstraat. Pauline:
,,Ze wilden de laatste jaren met
elkaar doorbrengen en niet in
een leefgemeenschap, die inmid-
dels ook veranderd was.’’

Mira blijft tot haar tachtigste

levensjaar actief voor de mede-
mens via Stem in de Stad, Vrou-
wen voor Vrede en vluchtelin-
genhulp, maar ook in haar volks-
tuin. Tot aan zijn overlijden in
2006 bezoekt ze dagelijks Piet
die de laatste jaren doorbrengt in
de Janskliniek.

Na een val met de fiets wordt
ze in 2012 opgenomen in verzor-
gingshuis De Rijp. Hanna: ,,Een
onafhankelijke, sterke vrouw
moest voor het eerst zorg uit
handen geven. Dat vond ze heel
moeilijk.’’

Jacob van der Meulen

Mira Blankevoort-Van Dorp
Geboren: Leiden, 16 april 1928
Overleden: Bloemendaal, 15 juni 2022
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Krachtige vrouw die er altijd
was voor de kwetsbare mens

over de doden...
is een rubriek waarin het
leven wordt beschreven van
onlangs overleden bekende
en minder bekende mensen.
Weet u iemand die postuum
een plek in de krant verdient?
Mail dan naar
stadsredactie@
haarlemsdagblad.nl 

Haarlem � „Wist jij dat Adèle
Bloemendaal in 1970 de eerste was
die ’Malle Babbe’ zong?” vraagt
Josee Koning. „Zij zong het in de
eerste persoon - ’Ik til m’n rokken
op, voor smoelen, wild en stom’ -
begeleid door het Metropole Or-
kest tijdens het Holland Festival.”
Nee dat wist ik eigenlijk niet. Al-
tijd gedacht dat de versie van Rob
de Nijs uit 1973 de eerste was. Al
werd die pas twee jaar later een hit.
Maar dan wel meteen een joekel.

Komende zaterdag zal het num-
mer ongetwijfeld ook klinken
tijdens het Spaarnestad Concert op
de Bakenessergracht. En dan tij-
dens het afsluitende programma
’Heel Haarlem Zingt Nijgh’, waar-
bij zangeres Josee Koning met het
Kennemer Jeugd Orkest onder
leiding van Matthijs Broers het
publiek voorgaat in een half dozijn
klassiekers van de beste liedjes-
schrijver die Haarlem gekend
heeft. Koning was twaalf jaar ge-
trouwd met de twintig jaar gele-
den overleden Nijgh en kent zijn
repertoire als weinig anderen.

Ze begon pas rond de eeuwwisse-
ling met het zingen van Lennaerts

teksten, op één uitzondering na.
„Cobi Schrijer had in 1968 een
EP-tje gemaakt met vier liedjes
over Haarlem. ’Dag Haarlem!’
heette dat. Ik vond dat leuke num-
mers, speelde al wat gitaar en
kocht dat plaatje. Ik werd dat jaar
ook bloemenmeisje en tijdens de
afsluitende avond met de Bloemen-
meisjes heb ik toen nog het liedje
’De Holle Boom van Kraantje Lek’
van dat plaatje in De Waag gezon-
gen. Maar ik had op dat moment
geen flauw idee dat al die teksten
op dat EP’tje van Lennaert waren,
of wie dat was. Maar die vier liedjes
zijn mij altijd dierbaar gebleven.
Tijdens de voorstelling ’Testa-
ment’, die ik de afgelopen jaren
met Jim de Groot heb gespeeld,
zong ik het nummer ’Dag Haar-
lem’. En dat wil ik zaterdag op de
Bakenessergracht ook weer gaan
doen. Ik denk dat zowel Lennaert
als Cobi daar aan gene zijde wel
blij mee zal zijn.”

Orkestleider
Koning kent orkestleider Matthijs
Broers reeds lang, maar ze heeft
nog nooit met het orkest gewerkt.
„Zo’n dertig jaar geleden spraken
we al af eens iets samen te gaan
doen en nu komt dat er eindelijk
van.” „Ik zing ook ’De Reiziger’,
maar dan zonder het publiek,

omdat dat Lennaerts eigen favoriet
was en omdat het zo mooi bij hem
past. Hij zag daar helemaal zich-
zelf in. Die tekst is echt Lennaert
ten voeten uit: dat romantische.
Dat reizen en weer thuis komen.
Zoals hij ook dol was op feestjes.
En als iedereen in de huiskamer
was, dan zat hij boven in z’n eentje

wat te rommelen. Maar dat ieder-
een er was, dat was het belangrijk-
ste.”

„Ik denk dat als ik zaterdag op
de Bakenessergracht sta te zingen,
ik Lennaert in gedachten wel voor
mij zie. In z’n bootje op het water.
Nee niet de Jonge Jacob, die ligt
dan natuurlijk aan het Spaarne.

Maar dan komt hij in dat kleine
rode sloepje de Bakenessergracht
op varen. Uiterlijk onbewogen,
maar van binnen genietend dat
heel Haarlem nog zijn liedjes
zingt.”

INTERVIEW Josee Koning zingt tijdens Spaarnestad Concert Haarlem Nijgh-klassiekers 

’De Reiziger was zijn favoriet’
Zangeres Josee Koning zingt op het Spaarnestad
Concert zaterdag in Haarlem liedjes van tekstdich-
ter Lennaert Nijgh. Heel Haarlem mag meezingen.

Peter Bruyn
stadredactie@haarlemsdagblad

Josee Koning: ,,Het lied ’Dag Haarlem’ wil ik zaterdag op de Bakenessergracht
ook weer gaan doen’’. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS
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Concertprogramma
Zaterdag 2 juli klink er weer
muziek op en rond de Bakenes-
sergracht. Centraal op het eve-
nement staat traditiegetrouw
het Kennemer Jeugd Orkest
onder leiding van Matthijs
Broers. Vanaf acht uur ’s avonds
begeleidt het finalisten van het
HIT, de kunstbende en talenten
van Hart. Daarbij ook de jonge
accordeonist Daniël de Putter
en singer-songwriter Lena
Marguerite.
Eerder op de dag, tussen één en
vier uur ’s middags, brengen op
diverse plekken in het centrum
operazangers het publiek al in
de stemming met een zoge-
naamde ’Flasmopera’.
De avond wordt besloten door
Josee Koning die, begeleid door
het orkest ’Heel Haarlem’ laat
meezingen met Nijgh-klassie-
kers als ’Malle Babbe’, ’Ik Doe
Wat Ik Doe’ en ’Land van Maas
en Waal’.
Zie voor alle details: spaarnes-
tadconcert.nl
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