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Haarlemmer Chiel Braat 1962 portretteerde in een kleine kwart eeuw alle gebouwen van de
 Grote Houtstraat. Zijn tekeningen vormen de ruggengraat van dit boek waarin pand na pand 

tot leven wordt gewekt; en dat geldt ook voor al die mensen die deze gebouwen en de straat 
bevolkten. Hun geschiedenissen, hun drama’s, hun anekdotes en hun verwikkelingen worden 
van vele kanten belicht in teksten, honderden foto’s, illustraties, stadskaarten en schilderijen. 

Zo’n veertig bij Haarlem betrokken historici, schrijvers, columnisten en kunstenaars
leveren hun eigenzinnige bijdrage.

Dit veelkleurige, veelzijdige boek – een ware omnibus – prikkelt de verbeelding,
wekt herinneringen op en wakkert ongetwijfeld discussies aan. Het geeft op deze manier een 
verrassend brede kijk op de veerkracht van Haarlems beroemde winkelstraat en laat zien hoe 
mensen door de eeuwen heen de verborgen kracht en kwaliteiten van de straat blootlegden.

En op hun manier het aanzien ervan bepaalden.
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De Haarlemse tekenaar

Chiel Braat portretteerde in bijna een kwart eeuw

alle panden in de Grote Houtstraat.

Al zijn tekeningen staan in dit boek

Verdere bijdragen: Marjan Alta | Michèle Baudet | Kim

Bergshoeff | Alexander de Bruin | Enno Cappelhoff | Nicole de Cock

| Inge Crul | Jan Dekker | Hans Duivenvoorden | Annemieke van Dijk

| Inger Groeneveld | Charley Haagsma | Hilde de Haan | Mija

Hesseling | MaartenJan Hoekstra | Guuz Hoogaerts | Rineke van

Houten | Sylvia Hubers | Mies & Claartje Janssen | Marius Jaspers |

Marcel Kampers | Georgia Kareola | Anke Kranendonk | Rob van der

Linden | HenkMaurits | Annabella Meddens | PimMerks | Erik van

Muiswinkel | Joost Mulder | Martin Nijdam | Caroline Parton |

Mariette Polman | Piet de Rooy | Soek Zwamborn |Willemien Spook

| Maartje Taverne | Rineke Verheus-Nieuwstraten |Wim Vogel |

Wim deWagt | Sander vanWalsum | Laura van derWijden |

stichting Polyvista.

Het boek werd gearrangeerd door Hilde de Haan.

Na haar overlijden, begin dit jaar,

is het boek naar haar ideeën en inzichten voltooid.
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Omtrent de nummering van de Grote Houtstraat

Vanaf de vroege negentiende eeuw werden de woningen in Haarlem per wijk 
genummerd, gevolgd door een toegewezen perceelnummer.

De oostzijde van de Grote Houtstraat viel onder afdeling 3,
 de westzijde onder afdeling 4.

Bij gemeenteraadsbesluit van 12 mei 1875 kreeg iedere straat wat betreft percelen 
een eigen nummering, oplopend vanaf het centrum van de stad en – van daaruit 

gezien – aan de linkerkant van de straat de oneven
en aan de rechterkant de even nummers. 

Nieuwe panden op bestaande percelen kregen de toevoeging A, B en zo verder; 
percelen die verticaal werden gesplitst kregen op de bovenverdieping de aandui-
ding rood; de begane grond zwart. Vanaf 1877 gold deze nieuwe nummering.

In de Grote Houtstraat ontbreken de nummers 177, 106, 76 tot en met 72, 68 en 
66. De nummers 102A en 102 worden van elkaar gescheiden door de Nieuwstraat. 
Soms komen er nieuwe nummers bij. Zo werd de bloemenkiosk op de Grote Hout-
brug in de 21ste eeuw officieel Grote Houtstraat 188. Waardoor opeens ook 186 

en 184 tot de ontbrekende nummers zijn gaan behoren.
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Ten geleide
In het voorjaar van 2016 rondde tekenaar en schilder Chiel Braat het grootste pro-
ject af dat hij tot dan toe had ondernomen. In de loop van bijna 25 jaar had hij, stap voor stap, 
alle gebouwen van de Grote Houtstraat geportretteerd: apart of in ensembles, en daarnaast 
had hij in kleinere tekeningen alle gevelrijen vastgelegd. Dat was een prestatie die bewonde-
ring en verbazing opriep, en sterk deed denken aan illustere uitgaven over de Amsterdamse 
grachten. De Haarlemse stichting Polyvista en uitgeverij Architext vatten het plan op hiervan 
een boek te maken en in april 2016 maakten zij dat besluit wereldkundig met een expositie 
van Chiels tekeningen in het Architectuur Bouwhistorisch Centrum ABC.
Zonder Chiel Braat was dit boek er dus niet geweest. 

De Grote Houtstraat was, in 2016, een tamelijk treurige bedoening. V&D was al 
ongeveer failliet, De Slegte was veranderd in een sterfhuis onder de naam Polare, de geliefde 
bioscoop Cinema Palace had zijn deuren gesloten, en de eeuwenoude sigarenwinkel Van der 
Pigge was dicht. In de gebouwen daaromheen hopsten de filialen van grote anonieme ketens 
van het ene pand naar het andere, veel winkelruimten stonden leeg. 
In de zaken die nog draaiden, leek de aangeboden waar steeds sterker op elkaar. Schoenen, 
kleding en drogisterijartikelen, méér kon je in de hele Grote Houtstraat nauwelijks vinden. 
Nou ja, er was natuurlijk wel Jansje – de mooiste winkel van Haarlem, waar ‘mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt’ verantwoord vervaardigde spullen verkochten, en dat net zoals 
het handwerkwinkeltje van Tesselschade-Arbeid adelt een verstilde vrijplaats tussen de platte 
commercie was. Die paar vriendelijke eenlingen verzachtten het algehele beeld van de straat 
niet. 

De tekeningen van Chiel Braat waren juist daardoor een verademing. Hij laat zien 
dat de Grote Houtstraat méér is dan een winkelstraat. Vooral heeft hij zich uitgeleefd op 
de gevelstukken boven de winkelpuien: baksteenmotieven, versieringen, beschadigingen, 
toevoegsels. Dat zijn sporen van vergeten geschiedenissen die vragen oproepen en nieuws-
gierig maken. 
En ze prikkelen de fantasie. In de erkers die hij getekend heeft, met al die spiegelingen in de 
glazen, kun je zo de merkwaardigste gluurders vermoeden. Achter de gebeeldhouwde koppen 
die op zoveel gevels prijken, doemen vanzelf personen, geschiedenissen op. 
Polyvista en uitgeverij Architext besloten deze verhalen te verzamelen. Niet enkel geschreven 
door de initiatoren – want de Grote Houtstraat is immers van iedereen – maar ook door  
mensen die ‘iets’ hadden met de straat, en die daarover iets op wilden tekenen. Zo ontstond  
een bont palet aan fantasieën, historische vertellingen, portretten, proza, poëzie of beeldver-
halen– al even gevarieerd als de straat. In dit boek staan ze alle naast elkaar: het tragische, 
waargebeurde verhaal van een vermoorde kantoorboekhandelaar, een verstild gedicht over 
vergane glorie, een fantastische vertelling waarin een Chinese wijsgeer foetsie raakt. Een al-
legorie op de koopjesjager, een stripverhaal over een fabrikant. Samen vormen ze, naast de 
tekeningen van Chiel Braat, een tweede lijn in dit boek, waardoor je niet alleen maar kijkend 
maar ook lezend, hink-stap-springend, nader met de Grote Houtstraat kennismaakt.

De derde lijn is voortgekomen uit archief- en redactiewerk: het aanvullen van dit 
geheel met feiten, achtergronden en duiding. Volledigheid was niet het doel; dat was on-
begonnen werk. Bovendien: Chiels tekeningen blijven aanleiding en uitgangspunt van dit 
boek. Hij heeft de Grote Houtstraat vastgelegd zoals hij hem waarneemt. Leidraad werd 
wat in deze straat verwondert, aangrijpt of op andere wijze raakt.
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Om met een frappante ontdekking te beginnen: de hoge leeftijd van de Grote Houtstraat. Het 
oudste gebouwtje dat Chiel portretteerde, is de Guldenbergspoort, uit de dertiende eeuw. De straat 
zelf bleek nog veel ouder: in een deel ervan liepen al mensenvoeten vér voor de stad bestond. Over 
het alleroudste – kaarsrechte – deel van de Houtstraat, vlakbij waar nu de Houtbrug is, marcheer-
den waarschijnlijk ooit Romeinen die via de huidige Gierstraat en de tegenwoordige Koningstraat 
naar het noorden liepen. In hun tijd was dat de enige weg; vermoedelijk pas zo’n 1000 jaar later 
ontstond ter hoogte van het tegenwoordige Proveniershuis een aftakking naar het noorden die we 
nu kennen als de Grote Houtstraat en die heel misschien, waarschijnlijk en wellicht was bedoeld 
om wat sneller bij het Oude Gasthuis te geraken, dat ten oosten van de Koningstraat lag. 

In de tijd dat Haarlem stadsrechten kreeg, 1245, lag haar zuide-
lijke stadsgrens ter hoogte van de oude Stedegracht, de nu Ge-
dempte Oude Gracht. Het duurde tot begin vijftiende eeuw voor 
het deel van de huidige Grote Houtstraat ten zuiden van die graft 
bij de stad ging horen. Pas toen werd dit geleidelijk aan een van 
de voornaamste en drukste straten van de stad, hoofdroute naar 
de Grote Markt, aan de zuidkant afgesloten door de Grote Hout-
poort. 

Het oordeel over de Grote Houtstraat, als smakeloze 
eenheidsworst, is vanuit die optiek slechts een vluchtige moment-
opname. Met meer kennis van de geschiedenis bleek van bijna 
alle historische perioden nog wel iets in de straat aanwezig te zijn. 
Bijvoorbeeld: eeuwenlang was de bebouwing er karig, met hoe-
ven en hoven; het Proveniershof houdt dat nog in ere. En zolang 
er stadspoorten en stadsmuren waren, vonden vreemdelingen 
vooral in de nabijheid daarvan onderdak, bijvoorbeeld in het 
Grand-Hotel met paardenstal, dat nu als kantoorpand prominent 
een supermarkt bekroont. Elders in de straat floreerden indus-
trieën: brouwerijen, bakkerijen, uitgeverijen – vandaar de enorme 

kavels rond de Oude Gracht waar het interlokale transport over water wachtte. In de Gouden 
Eeuw liet juist hier, in deze straat, de fine fleur van de stad imposante stadswoningen bouwen, en 
daarvan staat nog altijd ruim een tiental overeind – de meeste dan wel onherkenbaar veranderd. In 
de arme tijd tussen midden achttiende eeuw en eind negentiende eeuw werd echter juist ook deze 
straat door leegstand en verval getroffen. Maar de stad leefde weer op, en de twintigste eeuw bracht 
nieuwe bloeiperioden. Er waren veelbelovende nieuwe vestigingen: Haarlems Dagblad bouwde hier 
zijn hoofdgebouw, Cinema Palace werd geopend, en toen kwam ook Vroom & Dreesmann naar de 
Grote Houtstraat, met zijn imposante warenhuis. 

Het wekte verbazing hoe telkens weer juist in deze straat veerkracht werd getoond. De 
Grote Houtstraat zelf is meermalen heruitgevonden. Grote delen zijn verbrand, verwoest, gesloopt, 
en dan daarna wéér bebouwd, wéér ingericht, bestraat, gebruikt, bewoond. Telkens moest de 
straat voldoen aan nieuwe eisen. 
In den beginne was haar taak simpel: een verbindingsweg. Eenmaal omsloten door het stads-
gewoel, diende zij telkens andere meesters. Boeren en ambachtslieden, notabelen en nering-
doenden, winkeliers en fabrikanten, uitspanninghouders en zij die de geestelijke stilte zochten 

– ze woonden en werkten hier naast elkaar, soms vredig, vaak op gespannen voet. De een wou 
flaneren, de ander zijn winkelwaar uitstallen. Waar sommigen rust en statigheid ambieerden, 
wilden anderen juist onbekommerd herrie kunnen maken. Allerlei gebouwen tonen ook hier-
van nog herinneringen, mensen daagden elkaar met hun panden uit.

In de vroege ochtend van vrijdag 12 februari 2021 reed Hilde de Haan 1949-2021 

voor de laatste maal door de Grote Houtstraat. Al eerder was duidelijk dat het 
arrangeren van het boek over de Grote Houtstraat haar moeite kostte. Vanaf het 

voorjaar van 2020 heeft ze veel van haar ideeën met ons doorgesproken. 

We hebben dit boek in haar geest afgerond.

Ids Haagsma, haar levensgezel, Charley Haagsma, haar dochter. 
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Wisselende eisen stelde vooral ook telkens het verkeer: wandelaars maakten plaats voor 
paarden, die ruimden weer het veld voor fietsen en automobielen. Toen kwamen de omnibussen en 
daarna de autobussen, waarna iedereen met zijn eigen wagen naar de stad wou. Nog in 1955 werd 
het hilarische plan geopperd om de hele binnenstad af te sluiten voor verkeer en de Grote Houtstraat 
te ondertunnelen. Je kon dan, via trappen, vanuit de tunnels naar de winkels toe. Hoe vreemd dit 
plan ook was, bedenker Wil Holt 1908-1989 had ook een vooruitziende blik, want eind twintigste eeuw 
werd de Grote Houtstraat voor gemotoriseerd verkeer taboe verklaard, op een paar vroege uren voor 
laden en lossen na. En toen kwamen de bakfietsen, de snorfietsen en de scooters. Een wildgroei van 
tweewielers, die mét de toegenomen wandel- en toeristenstromen vraagt om nieuwe visioenen.

De Grote Houtstraat 
is in haar treurnis daarom nog 
steeds niet ieders lieveling gewor-
den. Teveel gebouwen zijn niet 
moeders mooiste. De inrichting 
laat te wensen over; wandelaars 
en fietsers, terrasbezoekers en pas-
santen botsen vooral in het oudste 
stuk van de straat nabij de Grote 
Houtbrug voortdurend op elkaar. 
Onverschilligheid viert hoogtij in 
de manier waarop prullenbak-
ken, paaltjes, fietsen, plastic zak-
ken en kauwgom links en rechts 
zijn neergesmeten. Winkelketens 
doen nog steeds aan stuivertje 
wisselen, en boven veel verkoop-
ruimten staan nog altijd veel bo-
venverdiepingen er troosteloos bij. 
En dan de bomen: ze worden 
stiefmoederlijk behandeld en 
vaak aan hun lot overgelaten. 
Zeker, ze geven bladeren in de 
herfst, het zijn sta-in-de-wegs bij 
het laden en lossen. Belangrijker 
is wat ze in de Grote Houtstraat 
brengen: leven, lucht en schoon-
heid in de stad.  Dat alles neemt niet weg dat er ook nu nog steeds gebouwen en plekken in de straat zijn 
waar wél volop liefde en enthousiasme in wordt gestoken. Telkens weer trekken winkels weg, maar je ziet 
ook dat leeggekomen plekken dan vaak door een ander weer vol goede moed en op hoogstpersoonlijke 
wijze worden opgevuld en ingericht. 

Dat soort initiatieven stemt mild, zelfs vrolijk. Hoe je het wendt of keert: de Grote 
Houtstraat blijft de centrale straat van de stad. Zolang mensen de straat blijven opzoeken, hier 
mogelijkheden zien en er kansen grijpen, blijft deze straat Haarlems levensader. 
Dit boek bewijst: er is van alles te ontdekken, er vallen dromen waar te maken en eenieder kan 
door de straat slenteren en mijmeren over een groots verleden. En een even grootse toekomst. 

De samenstellers, Haarlem 2021.

Chiel Braat: het Houtplein, de num-
mers 1 tot en met 11, in 1988 vastgelegd. 

Deze afbeelding maakt deel uit van 
de collectie van de Provincie Noord-
Holland en hangt in het provinciaal 

kantoor aan het Houtplein.
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adit adigendi quo maximus volupta sed moluptatiam re plignisquodi officius expediciento beaturi blandunt 

mod et quiaeperum hil esci bea ducient ut odi nusapera veligenis rero eatiber itaturisque ne eaque ilibus, quam 

dolorro viduciisit, tet officat iusanihil eatatqu atectem qui doluptas sed quistem reic tem audit, sunto volum et 

facearum vel et evelige ndipitat aut volore nos quidem velescidebis eumquam dolupta tendaestrum natem 

estemolor sequid molest, sedi conetur aut estis aut es is sinctur aliquam fuga. Fugia nonet vitat.
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Het Haarlemse Houtplein voor de ingrijpende sloop voor kantoren, winkels 
en parkeergarage. Dit schilderij uit 2006 van Chiel Braat hangt momenteel 

op de dependance van het provinciehuis van Noord-Holland gevestigd op dit 
Houtplein.
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Ten geleide
In het voorjaar van 2016 rondde tekenaar en schilder Chiel Braat het grootste pro-
ject af dat hij tot dan toe had ondernomen. In de loop van bijna 25 jaar had hij, stap voor stap, 
alle gebouwen van de Grote Houtstraat geportretteerd: apart of in ensembles, en daarnaast 
had in kleinere tekeningen alle gevelrijen vastgelegd. Dat was een prestatie die bewondering 
en verbazing opriep, en sterk deed denken aan illustere uitgaven over de Amsterdamse Grach-
ten. De Haarlemse stichting Olyvista en uitgeverij Architext vatten het plan op een hiervan 
een boek te maken en in april 2016 maakten zij dat besluit wereldkundig met een expositie 
van Chiels tekeningen in het Architectuur Bouwhistorisch Centrum ABC.
Zonder Chiel Braat was dit boek er dus niet geweest. 

De Grote Houtstraat was, in 2016, een tamelijk treurige bedoening. V&D was al 
ongeveer failliet, De Slegte was veranderd in een sterfhuis onder de naam Polare, de geliefde 
bioscoop Cinema Palace had zijn deuren gesloten, en de eeuwenoude sigarenwinkel Van der 
Pigge was dicht. In de gebouwen daaromheen hopsten de filialen van grote anonieme ketens 
van het ene pand naar het ander, veel winkelruimten stonden leeg. 
In de zaken die nog draaiden, leek de aangeboden waar steeds sterker op elkaar. Schoenen, 
kleding en drogisterijartikelen, méér kon je in de hele Grote Houtstraat nauwelijks vinden. 
Nou ja, er was natuurlijk wel Jansje – de mooiste winkel van Haarlem waar ‘mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt’ verantwoord-vervaardigde spullen verkochten, en dat net zoals 
het handwerkwinkeltje van ‘Tesselschade-Arbeid adelt’ een verstilde vrijplaats tussen de platte 
commercie was. 
Die paar vriendelijke eenlingen verzachtten het algehele beeld van de straat niet. 

De tekeningen van Chiel Braat waren juist daardoor een verademing. Hij laat zien dat 
de Grote Houtstraat méér is dan een winkelstraat. Vooral heeft hij zich uitgeleefd op de gevel-
stukken boven de winkelpuien: baksteenmotieven, versieringen, beschadigingen, toevoegsels. 
Dat zijn sporen van vergeten geschiedenissen die vragen oproepen en nieuwsgierig maken. 
En ze prikkelen de fantasie. In de erkers die hij getekend heeft, met al die spiegelingen in de 
glazen, kun je zo de merkwaardigste gluurders vermoeden. Achter de gebeeldhouwde koppen, 
die op zoveel gevels prijken, doemen vanzelf personen, geschiedenissen op. 
Polyvista en uitgeverij Architext besloten deze verhalen te verzamelen. Niet enkel geschreven, 
door de initiatoren – want de Grote Houtstraat is immers van iedereen – maar ook door  
mensen die ‘iets’ hadden met de straat, en die daarover iets op wilden tekenen. Zo ontstond  
een bont palet aan fantasieën, historische vertellingen, portretten, proza, poëzie of beeldver-
halen,– al even gevarieerd als de straat. 
In dit boek staan ze alle naast elkaar: het tragische waargebeurde verhaal van een vermoorde 
boekhandelaar, een verstild gedicht over vergane glorie, een fantastische vertelling waarin 
een Chinese Wijsgeer foetsie raakt. Een allegorie op de koopjesjager, een stripverhaal over 
een fabrikant. Samen vormen ze, naast de tekeningen van Chiel Braat, een tweede lijn in dit 
boek, waardoor je niet alleen maar kijkend maar ook lezend, hinkstapspringend, nader met 
de Grote Houtstraat kennismaakt.

De derde lijn is voorgekomen uit archief- en redactiewerk: het aanvullen van dit geheel 
met feiten, achtergronden en duiding. Volledigheid was niet het doel; dat was onbegonnen 
werk. Bovendien: Chiels tekeningen blijven aanleiding en uitgangspunt van dit boek. Hij 
heeft de Grote Houtstraat vastgelegd zoals hij hem waarneemt. Leidraad werd wat in deze 
straat verwondert, aangrijpt of op andere wijze raakt.
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Om met een frappante ontdekking te beginnen: de hoge leeftijd van de Grote Houtstraat. 
Het oudste gebouwtje dat Chiel portretteerde, is de Guldenbergspoort, uit de dertiende eeuw. 
De straat zelf bleek nog veel ouder: in een deel ervan liepen al mensenvoeten vér voor de 
stad bestond. Over het alleroudste – kaarsrechte – deel van de Houtstraat, vlakbij waar nu 
de Houtbrug is, marcheerden waarschijnlijk ooit Romeinen die via de huidige Gierstraat en 
de tegenwoordige Koningstraat naar het het noorden liepen. In hun tijd was dat de enige 
weg; vermoedelijk pas zo’n 1000 jaar later ontstond ter hoogte van het tegenwoordige Prove-
niershuis een aftakking naar het noorden die we nu kennen als de Grote Houtstraat en heel 
misschien, waarschijnlijk en wellicht om wat sneller bij het Oude Gasthuis te geraken dat ten 
oosten van de Koningstraat lag. 
In de tijd dat Haarlem stadsrechten kreeg, 1245, lag haar zuidelijke stadsgrens ter hoogte van 
de oude Singelgracht, de nu Gedempte Oude Gracht. Het duurde tot begin vijftiende eeuw 
voor het deel van de huidige Grote Houtstraat ten zuiden van die Gracht bij de stad ging 
horen. Pas toen werd dit geleidelijk aan een van de voornaamste en drukste straten van de 
stad, hoofdroute naar de Grote Markt, aan de zuidkant afgesloten door de Grote Houtpoort. 

Het oordeel over de Grote Houtstraat, als smakeloze eenheidsworst, is vanuit die 
optiek slechts een vluchtige momentopname. Met meer kennis van de geschiedenis bleek 
van bijna alle historische perioden nog wel iets in de straat aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld: 
eeuwenlang was de bebouwing er karig, met hoeven en hoven; de Proveniershof houdt dat 
nog in ere. En zolang er stadspoorten en stadsmuren waren, vonden vreemdelingen vooral in 
de nabijheid daarvan onderdak, bijvoorbeeld in het Grand-Hotel met paardenstal dat nu als 
kantoorpand prominent een supermarkt bekroont. Elders in de straat floreerden industrieën: 
brouwerijen, bakkerijen, uitgeverijen – vandaar de enorme kavels rond de Oude Gracht waar 
het interlokale transport over water wachtte. In de gouden eeuw liet juist hier, in deze straat, 
de Fine Fleur van de stad imposante stadswoningen bouwen, en daarvan staat nog altijd ruim 
een tiental overeind – de meeste dan wel onherkenbaar veranderd. In de arme tijd tussen mid-
den achttiende eeuw en eind negentiende eeuw werd echter juist ook deze straat door leeg-
stand en verval getroffen. Maar de stad leefde weer op, en de twintigste eeuw bracht nieuwe 
bloeiperioden. Er waren veelbelovende nieuwe vestigingen: Haarlems Dagblad bouwde hier 
zijn hoofdgebouw, Cinema Palace werd geopend, en toen kwam ook Vroom & Dreesmann 
naar de Grote Houtstraat, met zijn imposante warenhuis. 

Het wekte verbazing hoe telkens weer juist in deze straat veerkracht werd getoond. 
De Grote Houtstraat zelfs is meermalen heruitgevonden. Grote delen zijn verbrand, verwoest, 
gesloopt, en dan daarna wéér bebouwd, wéér ingericht, bestraat, gebruikt, bewoond. Tel-
kens moest de straat voldoen aan nieuwe eisen. In den beginne was haar taak simpel: een 
verbindingsweg. Eenmaal omsloten door het stadsgewoel, diende zij telkens andere meesters. 
Boeren en ambachtslieden, notabelen en neringdoenden, winkeliers en fabrikanten, uitspan-
ninghouders en zij die de geestelijke stilte zochten – ze woonden en werkten hier naast elkaar, 
soms vredig, vaak op gespannen voet. De een wou flaneren, de ander zijn winkelwaar uitstal-
len. Waar sommigen rust en statigheid ambieerden, wilden anderen juist onbekommerd her-
rie kunnen maken. Allerlei gebouwen tonen ook hiervan nog herinneringen, mensen daagden 
elkaar met hun panden uit.

Wisselende eisen stelde vooral ook telkens het verkeer: wandelaars maakten plaats 
voor paarden, die ruimden weer het veld voor fietsen en automobielen. Toen kwamen de 
omnibussen en daarna de autobussen, waarna iedereen met zijn eigen wagen naar de stad 
wou. Nog in 1955 werd het hilarische plan geopperd om de hele binnenstad af te sluiten voor 
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verkeer en de Grote Houtstraat te ondertunnelen. Je kon dan, via trappen, vanuit de tunnels 
naar de winkels toe. Hoe vreemd dit plan ook was, bedenker Wil Holt 1908-1989 had óók een 
vooruitziende blik, want eind twintigste eeuw werd de Grote Houtstraat voor gemotoriseerd 
verkeer taboe verklaard, op een paar vroege uren voor laden en lossen na. En toen kwamen de 
bakfietsen, de snorfietsen, en de scooters. Een wildgroei van tweewielers, die mét de toegeno-
men wandel- en toeristenstromen, vraagt om nieuwe visioenen

De Grote Houtstraat is in haar treurnis nog daarom nog steeds niet ieders lieveling. 
niet geworden. Teveel gebouwen zijn niet moeders mooiste. De inrichting laat te wensen over; 
wandelaars en fietsers, terrasbezoekers en passanten, botsen vooral in het oudste stuk van de 
straat nabij de Grote Hout-
brug voortdurend op elkaar. 
Onverschilligheid viert hoog-
tij in de manier waarop prul-
lenbakken, paaltjes, fietsen, 
plastic zakken en kauwgom, 
links en rechts zijn neerge-
smeten. Winkelketens doen 
nog steeds aan stuivertje wis-
selen, en boven veel verkoop-
ruimten staan nog altijd veel 
bovenverdiepingen er trooste-
loos bij. 
En dan de bomen: ze worden 
stiefmoederlijk behandeld en 
vaak aan hun lot overgelaten. 
Zeker, ze geven bladeren in 
de herfst, het zijn sta-in-de-
wegs bij het laden en lossen. 
Belangrijker is wat ze in de 
Grote Houtstraat brengen: 
leven, lucht en schoonheid in 
de stad. 
Dat alles neemt niet weg dat 
er ook nu nog steeds gebou-
wen en plekken in de straat 
zijn waar wél volop liefde en 
enthousiasme in wordt gesto-
ken. Telkens weer trekken winkels weg, maar je ziet ook dat leeggekomen plekken dan vaak 
door een ander weer vol goede moed en op hoogstpersoonlijke wijze worden opgevuld en 
ingericht. 

Dat soort initiatieven stemt mild, zelfs vrolijk. Hoe je het went of keert: de Grote 
Houtstraat blijft de centrale straat van de stad. Zolang mensen de straat blijven opzoeken, hier 
mogelijkheden zien en er kansen grijpen, blijft deze straat Haarlems levensader. 
Dit boek bewijst: er is van alles te ontdekken, er vallen dromen waar te maken en een ieder 
kan door de straat slenteren en mijmeren over een groots verleden. En een even grootse toe-
komst. 

De samenstellers, Haarlem 2020.

Chiel Braat: het Houtplein, de num-
mers 1 tot en met 11, in 1988 vastgelegd. 

Deze afbeelding maakt deel uit van 
de collectie van de Provincie Noord-
Holland en hangt in het provinciaal 

kantoor aan het Houtplein.
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De blik van Braat:
Alles op zijn plaats
„In de Grote Houtstraat was alles zoals het hoorde: op zijn plaats. Auto’s op de rijbaan, 
waar het voor voetgangers streng verboden was. Maar op zaterdag was de straat voor de win-
kelende mensen. Zomaar midden op de weg te mogen lopen in de Grote Houtstraat, ik vond 
het een geweldige belevenis,” aldus Chiel Braat. En hij vervolgt: 

„Ik ben geboren op steenworp afstand van de Grote Houtstraat, aan het Houtplein, 
boven de Nutsspaarbank op nummer 7. Mijn vader werkte daar. Op de dag van de 
verhuizing naar het Houtplein, op 30 mei 1959 – ik was nog niet geboren – aten mijn 
ouders in Café De Houtpoort een warme maaltijd. Dit café lag aan de Grote Houtstraat 
183. Later ben ik er vaak langsgelopen. Het had een groot schuifraam, een mooie oude 
deuromlijsting en in de gang een prachtige muurschildering van de rij panden zoals 
die er vroeger uitzagen. En aan de gevel hing, zo hoog als de hele eerste etage, een uit-
hangbord met neonletters. De authentieke deuromlijsting is nog niet zo lang geleden 
verdwenen.
„Er is zoveel meer verdwenen in de straat. Ronde ramen, authentieke elementen, bewerkte houten 
kozijnen, sierstucwerk. Als kind al trok ik me dat aan. Ik hield juist zo van al die details. Waarom 
moest dat weg? Nergens anders in Haarlem is de discrepantie tussen mooi en lelijk zo voelbaar 
als in de Grote Houtstraat. De bovenverdiepingen laten zien hoe de panden ooit met veel liefde 
en oog voor detail zijn vormgegeven. Op de begane grond regeert de waan van de dag. 

C h i e l  B r a a t  Haarlem, 1962 is 

een bekende verschijning in Haar-

lem. Op droge dagen kun je hem 

altijd wel ergens vinden op zijn 

krukje. Tekenbord op schoot, pot-

je inkt in de ene hand, tekenpen in 

de andere. Om vast te leggen wat 

hij bijzonder vindt. In de jaren 2014 

tot 2017 waren dat de panden, álle 

panden, van de Grote Houtstraat. 

De schoonheid van de gevels bo-

ven de winkelgordel vormden voor 

Braat de aanleiding om ze te tekenen. Zijn jeugdherinneringen aan de 

straat zijn talrijk; hij beschikt over een fotografisch geheugen. Dat vast-

leggen van Haarlems straatbeeld, wat hij al bijna veertig jaar doet, wordt 

gevoed door zijn woede en verontwaardiging over de teloorgang ervan. 

Zijn œuvre omvat inmiddels honderden tekeningen van panden die in 

veel gevallen zijn gesloopt. Een zestigtal voorbeelden hiervan zijn gebun-

deld in het boek Gesloopt Verleden Tijd, dat in 2005 verscheen. Het Noord-

Hollands Archief is geïnteresseerd in zijn werk en erkent de waarde ervan.  

Ook van de hand van Braat is het Panorama van Haarlem in molen de Adri-

aan, aan de oever van het Spaarne. Daar legde Braat op de halfronde bin-

nenmuur van de benedenverdieping minutieus vast hoe de stad er vanuit 

de lucht uitzag in 1778, het bouwjaar van de molen, die in 1932 afbrandde 

en deze eeuw werd herbouwd. 

Een andere fascinatie van 

Braat zijn dakpannen. Oudholland-

se, handgevormde. 

Het begon in zijn kinderkamer 

aan het Houtplein met uitzicht op 

een oud dak van verweerde pan-

nen. Hij genoot van de kleuren en 

vormen. Van de manier waarop 

het regenwater er in glinsterende 

stroompjes vanaf liep, hoe de zon 

erover scheen. Dat heeft hem nooit 

meer losgelaten. Nog steeds verza-

melt hij pannen van gesloopte daken; zijn ode aan een verdwenen dak-

landschap. 

Uit zijn tekenwerk spreekt een grote liefde voor het alledaagse straat-

beeld waaraan je bijna ongemerkt voorbij gaat. Braat weet daar de aandacht 

op te vestigen, zet aan tot beter kijken, stemt tot nadenken. Over genomen 

beslissingen in het verleden, het recente verleden soms. Hij kan daarover 

flink tekeergaan tegen mensen die in zijn ogen alles verpesten wat hem na 

aan het hart ligt. 

Het maakt hem niet tot een bitter mens. Hij gaat stoïcijns verder met wat hij 

het liefste doet: dát natekenen wat hij de moeite van het bewaren waard 

vindt. Dat kan hem zitten in een detail dat vrijwel iedereen ontgaat. En pre-

cies dat maakt zijn kijk op Haarlem zo speciaal. |
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 „Vroeger kwam ik alleen in de Grote Houtstraat om 
boodschappen te doen en etalages te kijken. Bijvoorbeeld bij 
Simon de Wit. Ik heb er nog een plastic zak van. Die winkel had een hoog plafond met 
glazen hanglampen en liep helemaal om het hoekpand heen tot aan de Raamvest. Daar was de 
groenten- en fruitafdeling. Boven de stellingen waren muurschilderingen in mooie heldere kleu-
ren. Gestileerde, elkaar overlappende vormen van flessen. De zon scheen er heerlijk naar binnen. 
Verderop was de muur roodbruin met gestileerde witte eekhoorns met noten. Bij de kassa stond 
altijd een piramide van conservenblikken. Op de stellages met koopwaar zaten randen waarin 

zwarte plaatjes van buigzaam plastic met witte cijfers waren gestoken 
om de prijzen aan te geven. Leuk 
speelgoed, je kon ze verschuiven.
„Toen we naar een nieuwbouw-
woning in Heemstede waren 
verhuisd, gingen we nog steeds 

naar de stad. Het ‘de stad ingaan’ is voor mij onlosmakelijk verbonden met het getingel van 
het klokkenspel aan de gevel van nummer 63. Elk kwartier speelde dat. Toen ik een jaar of 
dertien was en er alleen op uit trok, deed ik dat bij voorkeur ,s avonds. Ik werd aangetrokken 
door al die kleine straatjes waar zoveel te zien viel. Dat vond ik spannend. Later heb ik daar-
van veel vastgelegd in tekeningen. 

„Het tekenen heb ik mezelf grotendeels aangeleerd. Als kind al tekende ik veel. En 
op de havo, ik had tekenen als eindexamenvak, moesten we een keer naar het Florapark om 
huizen na te tekenen. Daar is mijn liefde voor architectuurtekenen begonnen. Op de Rietvel-
dacademie ben ik na twee jaar weggestuurd. Ze vonden dat ik te langzaam werkte en teveel 
mijn eigen gang ging. Dat was in 1986. Precies in de tijd dat het Houtplein op de schop ging. 
De plannen stonden in de krant; over een paar jaar zouden ze beginnen, maar binnen een 
jaar waren er al diverse panden dichtgetimmerd, interieurs kapotgeslagen, daken en vloeren 
vernield. Daarmee begon het verval en kon men alles sneller slopen. Niemand protesteerde. Ik 
was zo kwaad, ik dacht: dit móet ik vastleggen. Voordat het allemaal weg is. 

„Later raakte ik ook geboeid door panden die op een andere manier interessant waren, zoals 
Grote Houtstraat 48-50. Ik was gegrepen door de ornamenten: prachtige vleermuizen, ge-
beeldhouwde leeuwen en een soort zuiltjes. Toen ik daar zat te tekenen, zag ik steeds meer 
panden die ik de moeite waard vond. Als je de rust hebt om goed om je heen te kijken, zie je 
dingen die je niet eerder zijn opgevallen. 

„Eerst tekende ik de panden los op een groot vel. Later zette ik er vier of vijf naast elkaar. Ze 
kwamen daardoor veel meer tot hun recht. Je zag beter wáár het was, én je kon er de sfeer van 
de straat in vatten. Om de straat recht te doen heb ik besloten om ook alle tussenliggende 
panden te tekenen, totdat ik de hele Grote Houtstraat compleet had.

„In de periode dat ik aan de straat werkte, wisselden er regelmatig winkels van eigenaar. Had 
ik net een tekening af, werd de hele benedenverdieping leeg gesloopt, kon ik opnieuw begin-
nen. Ik heb een tijdlang alle veranderingen bijgehouden, dan tekende ik het pand opnieuw, 
in het klein. Daar ben ik nu mee gestopt. Het is niet bij te houden. 

„In de jaren zestig en zeventig had bijna elk winkelpand in de Grote 
Houtstraat minstens één neonreclame. Ik stond er vaak in het donker naar 
te kijken vanuit mijn slaapkamerraam. Een van de mooiste, op het hoge dak 
van nummer 156, was die van Martini. Rond de middelste letters was een 
rode cirkel, bestaande uit misschien wel tien concentrische neoncirkels in fel rood. Stuk voor 
stuk, van binnen naar buiten van klein naar groot gingen ze branden, dan allemaal tegelijk uit, 
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en daarna begon het weer opnieuw. Een soort vuurwerk vond ik dat. Later is de rode cirkel ver-
anderd in een constant brandende lichtbak, zoals alle neonreclame langzamerhand door lompe 
lichtbakken werd verdrongen. 

„Op de nok van het dak van nummer 136, waar eerst in reuzen-letters ‘North State’ 
stond,kwam later ‘4711’ te staan. Ik keek daar graag naar tijdens het speelkwartier 
op de Dreefschool. En vanaf het Houtplein had je goed zicht op de ‘Niemij’-reclame 
op het dak, met daaronder ‘Verzekeringen’ in grasgroene neonletters, een kleur die 
je nergens anders zag.  Bij Baja hing aan de zijgevel in koeienletters: ‘Triomf der 
techniek’. Dat was al van verre te zien. Evenals – groot en in blauw – ‘Bavaria Bier’, 
terwijl er toch allerminst sprake was van een café. Als ik deze neonletters in de verte 
vanuit het raam zag dacht ik: daar begint de echte stad. 

„Op de brug stond in de jaren zeventig naast de bloemenkraam ook een groentekraam: ‘Jans-
sens Groenten en Fruit’. Aan de zijkant zat een plastic plakkaat van Fyffes Bananen. De randen 
hadden losgelaten. Ik vond de grof gerasterde plaat prachtig maar kreeg nooit de kans er een stuk 
af te peuteren en mee naar huis te nemen, mijn moeder lette altijd op.

„Schuin ertegenover, op de hoek met de Gasthuissingel, de voorkant naar het Houtplein ge-
richt, stond een houten kiosk. Hier moest ik woensdags en zaterdags voetbalplaatjes kopen 
van klasgenootjes die zich vrienden noemden, maar het tegendeel waren. 
„Wat me aan de brug het meest opviel, waren de ‘klokken’ onder de brugleuningen. Die waren 
donkergroen en later paarsbruin geverfd. En er waren beelden van die hele rare, lelijke vrou-
wen op de hoek met de Raamvest en de Gasthuisvest. Als kind dacht ik dat het geen mannen 
konden zijn, ze hadden immers rokken aan.

„Er gaan veel verhalen over de straat. In 1990 heeft in de krant gestaan dat het 
zou spoken op de bovenetages van nummer 14. Daar zou een  opgehangen dienst-
bode soms bovenaan de trap verschijnen. Mijn herinneringen zijn een stuk minder 
spannend. Van V&D vond ik de lift verreweg het interessantste. Met die zwarte ka-
bels en die oneindige duistere hoogte tot oneindige duistere diepte, waaruit de lift 
verscheen en verdween.
„In de zomer van 1975 kreeg de Grote Houtstraat nieuwe bestrating. Ter hoogte van 
V&D werden er als wegmarkering vierkante metalen glimmende plaatjes met bolle 
bovenkanten aangebracht, zo groot als kinderhoofdjes. Voor mij waren het ‘Pinkeltje 
Voetstapjes’. Zo zagen ze eruit, op het groenachtige asfalt, dat ruw was met kleine 
steentjes erin. Zulk asfalt lag ook in de Kruisstraat.

„Ernaast, bij de Centraal Apotheek op num-
mer 78, rook het naar schoonmaakmid-
delen. Het was er groot, hoog en open, 
met een open houten trap naar de eerste etage. Boven de 

onderpui was een lichtgrijze luifel. Op de rand van de luifel stond in donker-
geel brandende hoofdletters een aantal keren ‘Bitter’ te lezen. Hoe toepasselijk.

„Bij horlogemaker Van Niel op nummer 86 kochten we in 1972 voor mijn vaders vijf-
tigste verjaardag een horloge. Ik herinner me een nette stille winkel waar je ouderwets beleefd 
te woord werd gestaan. Aan de gevel hing een grote witte klok met zwarte cijfers. Mijn vader 
is overleden. Ik draag zijn horloge. Het loopt nog steeds. 

„Bij Technisch Installatiebureau J.G. Kaasenbrood, op 131, kochten mijn ouders op 8 augustus 
1959 een radio. Het was er een met een kattenoog en oranje lampen achter de glazen plaat met 
de zenders. De nota daarvan heb ik nog. Hij kostte 298 gulden.
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„In de etalage van De Stofzuigerspecialist, op 94, keken wij altijd 
naar de plastic poppetjes Stof, Pluis en Gruis. Stof was groen, 
Pluis oranje en Gruis zwart. Van Cinema Palace, op 111, herin-
ner ik me vooral dat mooie halfronde kaartverkooploket van 
gelakt blank hout middenin de hal. 

„Zo veel is er weg... Zelfs ‘Trou moet Blycken’ op 115 is niet 
helemaal ontkomen aan verwoestingen van de twintigste eeuw. Op een foto van 1906 was er 
nog een hardstenen stoep met smeedijzeren hek en gietijzeren palen. Ook wordt er melding 
gemaakt van guirlandes en kinderfiguren die de vleugels van de geveltop sierden en die in 
het Museum van Kunstnijverheid zouden zijn. Mijn moeder herinnert zich ook pelikanen aan 
weerskanten van de ingang. Waar is dat allemaal gebleven? Maar sommige dingen veranderen 
nooit; ik vond het vroeger leuk de stenen trapjes op en af te rennen, en ik zie dat kinderen dat 
nog steeds leuk vinden. 

„Als ik buiten aan het tekenen ben spreken mensen mij soms aan, dat kan ik niet altijd 
even goed hebben. Ik werk graag lekker door. Ik merk wel dat men waardeert wat ik doe, heb 
nooit één negatieve reactie gekregen. Als je ze erop wijst, vinden de meeste mensen die oude 
bovengevels prachtig. Men verbaast zich er soms over hoe ik werk. Ik zet de grote lijnen ter 
plekke op papier en de details teken ik verder thuis. Die zitten in mijn hoofd. Ik zie dingen 
die de meeste mensen niet zien. Maar het zijn geen niet-bestaande dingen. Ik zie bestaande 
dingen waar de meeste mensen geen oog voor hebben. De mensen kijken zo slecht. Het in-
teresseert ze allemaal niet zoveel. Desinteresse is de eerste stap naar verdwijning. 

„Ik ben graag buiten. Op straat of in de natuur. Ik ben al jaren vrijwilliger voor Natuur- en Land-
schapsbeheer. Wilgen knotten, maaien, snoeien, wat er maar nodig is. Maar het liefst teken in de 
stad. Als het droog is. Er valt in Haarlem nog zoveel te tekenen, dat houdt nooit op.” | 

„Er valt in Haarlem
nog zoveel te tekenen,
dat houdt nooit op.”

westzijde 180 - 176
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1 De poort van Haarlem
In dit boek begint de Grote Houtstraat bij het Houtplein – met de Houtbrug als opstap. 
Dat lijkt misschien vreemd want de huisnummers lopen op vanaf de Grote Markt. Maar dat 
is pas zo sinds 1877 en doet niet helemaal recht aan de geschiedenis.
Het oudste deel van de straat is namelijk het meest zuidelijke gedeelte. Dit begint bij de 
Houtbrug en strekt zich uit tot het pleintje voor de Proveniershof. Dat korte stukje straat was 
onderdeel van een van de aller vroegste noord-zuid routes door de streek, en was vermoedelijk 
al in gebruik vóór Haarlem als stad ontstond (rondom de huidige Grote Markt, waar ze in 
1245 stadsrechten kreeg).
Er is nog een reden om in dit boek bij de zuidpunt van de Grote Houtstraat te beginnen: 
ruim vier eeuwen lang was juist op deze plek het binnengaan van de stad een indrukwek-
kende gebeurtenis. Dat begon in 1420, toen Haarlem hier haar nieuwe zuidgrens bouwde en 
een ommuurde veste werd: wie vanaf toen de stad in wilde, moest via een bewaakte brug en 
grote poort. Die eerste Grote Houtpoort was imposant, tonen oude tekeningen, maar na het 
Spaanse beleg in 1572/73 en de Grote Brand krap drie later, was hij ernstig in verval geraakt. 
De poort die hem verving, was ronduit een gevaarte, gebouwd rond 1590 naar ontwerp van 
stadsmetselaar Willem Dircxz. den Abt. Deze Groote Houtpoort hield 235 jaar stand, en 
was vooral in zijn begintijd belangrijk – het Spaanse beleg was al voorbij, maar de 80-jarige 
oorlog was nog niet achter de rug.
Nu vinden Haarlemmers het soms jammer dat de Groote Houtpoort ooit is afgebroken – terwijl de 
kleinere Amsterdamse Poort wel mocht blijven. Toch was sloop geen dwaze actie. De muren om de 
binnenstad gingen knellen, de trotse Groote Houtpoort werd een sta in de weg. En toen kwam 1825 
in zicht, het jaar dat het Haarlem gaststad werd voor de eerste tentoonstelling van Nationale Nijverheid. 
Een doortastend stadsbestuur zag hierin een kans om de toen enorm verarmde stad weer enigszins uit 

oostzijde 189 - 187

Linker pagina: van 14 tot en met 27 
september in 2014 tekende Chiel Braat 
de Houtbrug en de Grote Houtstraat 
als toegang tot de binnenstad van 
Haarlem. Hier een detail uit zijn teke-
ning; geheel rechts is de achterkant 
te zien van het beeld voor Lieven 
Lievensz. de Key. Het volledige beeld 
dat Braat in 2014 realiseerde is te zien 
op titelpagina 2. 

Links: een gravure uit 1682 van de 
‘vermaarde landschap-tekenaar en 

schilder’ Abraham Rademaker ±1676-1735 
met op de voorgrond de Grote Hout-
poort die in 1824  is gesloopt. Rechts 
daarvan, achter de toegangsbrug, is 
in de stadsmuur eerst de ‘watertoe-

gang’  bij het Klein Heiligland te zien. 
Daarnaast de Kalistoren ter hoogte 

van het gasthuis en daar weer naast de 
imposante, gedrongen Kleine Hout-

poort aan de Kleine Houtstraat; deze 
toren werd in 1571 herbouwd en in 1873 

vernietigd.
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het slop te trekken. Bezoekers moesten welkom zijn, zonder barse barrières. De stadsmuren werden 
afgebroken en zowel de Groote Houtpoort als de Zijlpoort ging voor de bijl.
Enige vervanging kwam er wel: het Groote Houthek, geflankeerd door de commiezenhuisjes. 
Die heetten al vlug ‘de dobbelsteentjes’ en hebben daar een volle eeuw gestaan. De architect er-
van was een Zuid-Nederlandse beroemdheid, Tilman François Suys, geboren in Oostende. 
Dat de Haarlemse stadsarchitect Gerrit Adriaan van der Pauw hiervoor werd gepasseerd, 
zette wel enig kwaad bloed. Gekoesterd werden de dobbelsteentjes ook, al was het maar 
als houvast voor erepoorten.Toch werden ook zij tot last; Haarlem opende zich steeds meer. 
Het gebied buiten de Vest, met Plein, Houtbarrière en Hout, ging langzaamaan voluit bij 
het stedelijk leven van Haarlem horen. Stadsgrenswachters werden afgeschaft – al diende de 
oostelijke dobbelsteen nog jaren als politiepost. Begin 20e eeuw nam het verkeer razendsnel 
toe; fietsen, trams, auto’s en bussen eisten meer en meer bewegingsruimte. De dobbelsteentjes 
moesten wijken, en daarna verrees er nooit meer een ander poortgebouw. De binnenstad was 
nu vrijer toegankelijk dan ooit, wat in 1937 werd bezegeld met een gloednieuwe verkeerstoe-
gang: de huidige Grote Houtbrug.
Barrières zijn er sindsdien niet meer – toch blijft de oude stadsgrens herkenbaar. Iedereen voelt 
nog steeds dat je bij de Grote Houtbrug de binnenstad in komt. De bebouwing staat dichter 
opeen aan de binnenstadszijde, ook ligt het straatniveau hier hoger. Bussen worden groten-
deels omgeleid en auto’s zoveel mogelijk geweerd.
Maar wat blijkt? De eerste huizen van de Grote Houtstraat hebben de rol van de verdwe-
nen poorten enigszins overgenomen. Vooral het pand op nummer 189, waar nu Ulla Popken, 
grote-damesmatenwinkel zit. Sinds de dobbelsteentjes zijn verdwenen, blijft vooral dit pand 
de entree van de binnenstad luister bijzetten, en met neonletters of andere opzichtige reclames 
tonen: hier begint de stad. Het hoekpand op nummer 180 doet op andere wijze mee. Ooit wa-
ren er ook hier grote muurreclames, totdat er in die muren steeds meer ramen kwamen. Maar 
nu zit beneden grutter Heijn en ook die voelt feilloos de bijzondere positie van deze winkel in 
het Haarlemse straatbeeld aan. In de hele Grote Houtstraat geldt sinds midden jaren negentig 
een vlagverbod voor winkels. AH doet niettemin wat hier, op deze plek, vanouds behoort: de 
stadsgrens markeren. Dus steekt hij onbeschroomd zijn vele blauwe vlaggen uit. |

De Grote Houtpoort diende ook voor  
de heffing van stedelijke accijns op uit-
gaande en binnenkomende goederen. 
Na de sloop van de poort in 1824 werd 

die functie overgenomen door twee 
kommiezenhuisjes (van de zuidelijke 

Nederlander Tieleman Franciscus 
Suys) met daartussen een hek. Een van 

deze ‘dobbelsteentjes’, de oostelijke, 
is hierboven gefotografeerd vanaf de 

Raamsingel. Op de foto hieronder 
is het ‘Houthek’ tussen de huisjes te 
zien in 1865. Op de onderste foto is 

de Houtbrug in 1860 vastgelegd door  
J.T. Munnich en R.C. Ernerins vanaf 

de Raamsingel. Onder deze brug van 
1825 is dan nog altijd een restant te 

zien van de oudere brug. Op de foto 
rechtsonder de werkzaamheden in 

1930 aan een nieuwe, bredere Hout-
brug waarbij de tram wel bleef rijden. 
Het prille resultaat van  dit werk is te 

zien op de volgende pagina bovenaan.

+feiten+
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Grote Houtstraat heeft hier twee zijstraten waaruit steeds ander volk opduikt. De weelderig 
beplante Korte Houtstraat, beter bekend als het bloemenstraatje, trekt wereldwijd tuinmin-
nende bewonderaars die daarna verdwaasd door het verkeersgewoel dwalen. De Kerkstraat 
brengt de drukte van cultuurliefhebbers. Honderden van hen doorkruisen jaarlijks de fietsers-
stromen als zij op weg zijn naar het Nieuwe Kerksplein. Daar is inderdaad wereldarchitectuur 
te zien (Jacob van Campens Nieuwe Kerk met Lieven de Keys Annatoren), kunst te bekij-
ken (exposities in de Nieuwe Kerk of in ateliers in haar omgeving) en vaak ook te beluisteren: 
muziek of een preek. 

Dat alles geeft dit deel van de straat, de oudste weg, zijn eigen karakter. De stad erkent dat 
trouwens, wellicht onbewust: alleen hier wordt nog steeds dag en nacht verkeer geduld, en wel op 
het fietspad dat verderop, via de Gierstraat de route van de Romeinen volgt. 
Koopjesjagers mogen dan dit struikeloord mijden, liefhebbers van het volle stadsleven komen hier 
des te grager. Die zijn niet wars van tegen onbekenden stoten, kukelen over ongerechtigheden, 
voorthobbelen langs hindernissen of onverstoorbaar op een bankje blijven zitten. Ze vullen de stad 
met lust en leven en – het valt niet te ontkennen – dat doet de Grote Houtstraat goed. 
Pogingen om de chaos te bestrijden mislukken al decennia stelselmatig. Honderden achter-
de-oren-krabbels zijn vergeefs 
gewijd aan een definitieve 
oplossing vsn vraagstukken 
als: hoeveel paaltjes, waar de 
stoplichten, hoe de bestra-
ting, wat met de fietsen? Het 
resultaat van al die hoofd-
brekens mag er niettemin 
zijn. De verkeerstechnische 
inzichten zijn intussen name-
lijk wel veranderd. Eind 20ste 
eeuw werd officieel geconsta-
teerd: hoe onoverzichtelijker 
het stadsverkeer, des te beter 
mensen leren uitkijken. Ern-
stige ongelukken zijn dan 
zeldzamer. 
Struikelen en botsen hoort 
daarbij. |

Links: de Grote Houtstraat  gezien 
naar het noorden  in het deel tussen 
de Houtbrug en, links, de Korte Hout-
straat. De foto is genomen in 1966  
door Cees de Boer 1918-1985 toen op 
zaterdagmiddag de rijbaan richting 
het centrum voor het autoverkeer was 
afgesloten om een voetgangersdo-
mein te maken.

Onder: de Grote Houtstraat op 14 juni 
2017 gezien vanaf de Grote Houtbrug. 
Paaltjes, stoplichten, verkeersborden 
maar vooral een wirwar van rijdende, 
stilstaande en geparkeerde al of niet 
gemotoriseerde tweewielers.  
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De ‘verdwenen’ Hanepoort. In het meest link-

se pand, nummer 174 en waar op Chiel Braats tekening 

Handyman zit, vestigde Bernard Zweers in 1901 zijn 

‘fotografisch atelier’ (zie ook de volgende pagina’s). Dat 

hij dit pand koos is begrijpelijk. Nummer 174 liep naar 

achter diep door én omvatte een ruim erf. Zelfs had 

het een eigen ‘achterom’: de eeuwenoude steeg de 

Hanepoort, tussen de nummers 174 en 172 in. Op de 

kaart  hieronder (van landmeter F.J. Nautz uit 1822) is 

de situatie goed te zien waarbij de poort is aangeduid 

met nummer 120. 

Ooit was die Hanepoort een druk gebruikte doorsteek 

naar het achterland van de Grote Houtstraat; dit was ter 

hoogte van de oudste weg tot ver in de negentiende 

eeuw relatief schaars bebouwd. Vanouds waren hier 

paardenweds, erven, akkers en velerlei bedrijfjes. 

De naam Hanepoort verwees, verbasterd, naar het 

middeleeuwse Annaklooster en de Annastraat die  

hierachter lagen; hij werd ook wel (Blauwe) Druifpoort 
genoemd, naar Huize Blauwe Druif. 

Op de openingsfoto van dit hoofdstuk is de Hane-

poort te zien als onderdeel van het pand met de 

halsgevel. Hiernaast is dat onderdeel van die foto wat 

geretoucheerd en ‘onthoekt’ waardoor een beter zicht 

ontstaat op de Hanepoort: een rechthoekige opening 

linksonder in de gevel met daarboven een ovaal gat 

ter ontluchting.

Volgens het kadaster verwierf Zweers in 1901 ook dit 

huis nummer 172; dat verbouwde hij ingrijpend, mis-

schien tot het huidige pand dat nu de Hanepoort over-

kluist. 

Chiel Braats tekening – en de foto hieronder – toont 

het restant van de Hanepoort: linksonder de luifel van 

lunchroom Hartig en Zoet is nu een dichte, wit geschil-

derde deur te zien. Maar daarachter is nog steeds die 

Hanepoort, omrand door oude muren waarin sinds 

1977 drie bovenwoningen met huisnummers 170 en 172 

hun ingang hebben (díe verbouwing verrichtte archi-

tect Cees Dam die ook de toenmalige eigenaar, ban-

ketbakker Elhorst, een chique-moderne pui gaf).  
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‘Photographisch pionier’ met 
dubbelleven: Berend Zweers
Op het winkelpand Grote Houtstraat 174 was nog niet zo lang geleden, voor 
wie goed keek, in het reliëf van de voorgevel te zien dat boven de ramen van de eerste 
verdieping ooit het woord fotografie geschilderd was. Deze gevelreclame – te zien 
op verscheidene oude foto’s – werd kort na 1900 aangebracht in opdracht van Berend 
Zweers 1872-1946, een Haarlemmer die in dit pand ongeveer dertig jaar lang een portreta-
telier bestierde.
Berend Zweers wordt in Haarlem geboren op 8 september 1872 als jongste in een gezin 
met zes kinderen. Hij wordt vernoemd naar zijn vader die de kost verdient als meubelmaker. 
Berend junior lijkt in de voetsporen van zijn vader te treden als hij in de jaren tachtig een 
opleiding volgt aan de Teekenschool van het Museum voor Kunstnijverheid en Kunstambachten, 
gevestigd in het Paviljoen aan de Dreef. Hoe Berend met de fotografie in aanraking komt, is 
onbekend. Wel weten we dat hij begin maart 1891 naar Nijmegen verhuist en in de leer gaat 
bij fotograaf Matthieu van Hout. Daar doet hij niet alleen ervaring op met het fotografi-
sche handwerk, maar maakt hij ook kennis met uiteenlopende afdrukprocedés.
Midden 1895 verhuist Berend Zweers naar Gouda waar hij een eigen fotoatelier begint en 
trouwt met de Haarlemse Sara Maria ten Pierik. Nadat in juli 1896 een dochter geboren is 
gaat het gezin weer naar Haarlem en vestigt zich op het adres Grote Houtstraat 170. De ope-
ning van het ‘photographisch atelier’ van Zweers vindt plaats op 18 januari 1897. De plek in de 
stad blijkt goed gekozen, maar voor de feitelijke huisvesting geldt dat kennelijk minder, want 
twee jaar later – op 3 mei 1899 – opent Zweers een nieuw atelier op nummer 185. Ook deze 
vestiging voldoet kennelijk niet want na ruim twee jaar verhuist Zweers zijn atelier opnieuw; 
medio 1901 kondigt hij aan dat hij vanaf eind september te vinden zal zijn op het adres Grote 
Houtstraat 174. In de voorafgaande jaren was daar een huisartsenpraktijk gevestigd.

Jan Dekkertt
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Onder: een ansichtkaart uit 1910 met 
een duidelijke vermelding van de ma-
ker toont rechts het pand nummer 174 
met de trotse aanduiding Fotografie. 
Op de achtergrond – voorbij de pan-
den van Van den Berg – het westelijke 
kommiezenhuisje op de Houtbrug. 
Geheel rechtsonder is de Hanepoort 
te zien, opgenomen in de gevel van 
nummer 172.
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Rond het jaar 1900 waren in Haarlem tal van beroepsfotografen gevestigd. De 
werkplaats van zo’n fotograaf was primair een fotoatelier, de plek waar men zich indivi-
dueel of in gezelschap liet portretteren. De fotografie was op dat moment een activiteit 
die nog maar sporadisch door amateurs werd beoefend en de verkoop van fotografi-
sche artikelen was een marginaal verschijnsel in het fotografenbestaan. 
Ook voor Berend Zweers zal het maken van portretten in die eerste jaren de voor-
naamste bron van inkomsten zijn geweest, getuige het grote aantal cartes-de-visite en 
cabinetportretten dat van hem bekend is. Maar ook voerde hij af en toe andersoortige 
opdrachten uit. Zo maakt Zweers in opdracht van de ingelanden van de Schouwbroe-

kerpolder in 1901 een foto van een watermolen voor de scheidende voorzitter mr. D.E. 
van Lennep. Eind mei 1902 wordt de hulp van Zweers ingeroepen voor het vastleggen 

van een ‘crime scene’: op het adres Raamvest 9 is na een inbraak freule Van Weemen 
vermoord, een vrouw die, getuige berichten in de krant, een zeer kleurrijk type moet zijn 

geweest. In 1904 maakt Zweers foto’s van alle Haarlemse hofjes, hoofdbestanddeel van een 
boek, uitgegeven door de Vereeniging Haerlem. Ook in de volgende jaren maakt hij regelma-
tig opnames in de stad – vaak gaat het daarbij om plekken waar het stadsbeeld op het punt 
staat te veranderen.
Met de beschreven werkzaamheden onderscheidde Zweers zich niet wezenlijk van zijn col-
lega’s. Maar we weten intussen dat hij als fotograaf een soort dubbelleven leidde. Zo steekt 
Zweers na 1900 gaandeweg steeds meer tijd in eigen fotografisch werk. Hij trekt er op uit om 
in duinen en polder mooie opnames te maken en thuis poseert zijn dochter regelmatig voor 
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Zweers (hierboven in 1895 op een 
zelfportret) legde zich na 1900 steeds 

meer toe op eigen, kunstzinnig werk 
waarvoor hij zich vele fotografische 

technieken eigen maakte. Onder een 
platinotype uit 1910 met een afbeel-

ding van het Korte Spaarne.
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de camera. Na een desbetreffende cursus in Berlijn behoort Zweers tot de eersten die zich in 
Nederland bezighouden met de fotografie in kleuren. In oktober 1905 adverteert hij met het 

‘Eerste Atelier voor Photografie in de Natuurlijke Kleuren’. Toch past hij de kleurenfotografie 
nauwelijks toe in zijn portretstudio, maar wel bij de foto’s die hij inzendt naar fotosalons. 
Zijn deelname daarin – vooral in de jaren rond 1910 – is succesvol: Zweers verwerft voor zijn 
foto’s de ene na de andere bekroning. In deze afdrukken past hij zijn brede technische kennis 
toe; naast de (nog primitieve) kleurenfotografie zijn het vooral zijn kooldrukken waarmee hij 
naam maakt. Zo staat Zweers in de geschiedenis van de Nederlandse fotografie bekend als 
belangrijke exponent van het picturalisme, een stroming die ook wel kunstfotografie wordt 
genoemd.
Eind 1908 wordt Zweers kandidaatlid van de Nederlandse Club voor de Foto-Kunst, en niet 
lang daarna is hij al lid van het bestuur. Daardoor is hij in 1912 direct betrokken bij de oprich-
ting van de Vereeniging tot vorming eener verzameling fotografieën in het Museum van Kunstnij-
verheid te Haarlem, een initiatief van collega Adriaan Boer. Zoals we intussen weten, werd 
vervolgens een aardige collectie opgebouwd, maar tot het feitelijk onderbrengen daarvan in 
een museum is het nooit gekomen. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog gaat Zweers door met zijn fotografische activiteiten, zij 
het op een lager pitje. Het zijn wellicht gezondheidsproblemen die er toe leiden dat hij in 1920 
zijn collega Franz Eiffert vraagt het werk in zijn studio op zich te nemen. Deze Eiffert was 
sinds 1913 de opvolger van de gebroeders Cordes op het adres Grote Houtstraat 84. Zweers 
en zijn echtgenote vertrekken eind september 1920 uit Haarlem. Na een klein jaar in Arosa in 
Zwitserland vestigen ze zich enige tijd in Bussum. 
Met Eiffert in de portretstudio wil het echter niet echt lukken, want per 4 augustus 1923 neemt 
Zweers opnieuw zijn intrek in Grote Houtstraat 174, terwijl Eiffert kort daarna failliet gaat en 
van het toneel verdwijnt. Zweers – inmiddels de vijftig gepasseerd – pakt zijn werkzaamheden 
weer op; zo is hij enige jaren actief in de Nederlandse Amateur Fotografen Vereniging en maakt 
hij een serie foto’s voor een jubileumboek van het Sint Elisabeth Gasthuis. 
Op 13 december 1934 maakt Zweers bekend dat zijn fotoatelier per 31 december wordt opge-
heven. Met zijn echtgenote verhuist hij naar Haarlem-Noord. Als Berend Zweers daar op 21 
februari 1946 overlijdt, is hij 73 jaar oud. |

Boven: een blik vanaf de Houtbrug in 
de Grote Houtstraat aan het eind van 
het eerste decennium van de twintig-
ste eeuw. Links het kommiezenhuisje 
aan de westkant van de brug, waarach-
ter de stalhouderij van Van den Berg 
met daarnaast zijn café-restaurant op 
nummer 176. Daarnaast het pand van 
fotograaf Zweers. 
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Energieke neringdoenden. Kleine winkelpanden, zoals 

dit hele rijtje, zijn bijna allemaal ooit gebouwd door iemand die hier een 

droom waarmaakte. Die eerste eigenaar overleefden die panden alle-

maal en sindsdien gaan ze van hand tot hand, voortdurend veranderend, 

zeker de begane grond sinds die begin vorige eeuw het domein is van 

middenstanders. Het pand geheel rechts op de tekening van Chiel Braat, 

nummer 185, is in 2020 het onderkomen van Post & Office. Rond 1900 had 

hier Bernard Zweers zijn fotografisch atelier (zie ook de vorige pagina’s). 

Omstreeks 1926 werd de hele gevel van het, waarschijnlijk veel oudere, 

pand gemoderniseerd door toen gloednieuwe eigenaars: kapper F.J.M. 

Heijligers en zijn vrouw J.E. Wigman, bloemiste. De kapper hield het 

pand tot 1973 in bezit maar verhuurde vanaf circa 1947 de winkel aan bloe-

mist H.W. Brakel die trots zijn naam in metalen letters op een houten pui 

liet zetten. Zie de foto hiernaast die de situatie weergeeft foto van 1969.

Café De Houtpoort. Nummer 183, op de tekening van Chiel Braat de 

winkel van Wam denim, is een wit en vrij laag pand dat in 1796 gebouwd 

als woonhuis en dat later pakhuis en ijzermagazijn werd van de Gebroe-

ders van der Vliet. In 1866 vestigde zich hier Café de l’Europe, belangrijk 

in het Haarlemse culturele leven dat toen voor een 

groot deel werd gedragen door energieke nering-

doenden. Het café was aan de achterzijde verbon-

den met Toneelsociëteit Leerzaam Vermaak. Na 1890 

werd het overgenomen door het Zuid-Hollandsch 
Koffiehuis dat hier een paar jaar standhield. 
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179 181 183 18526 maart -
15 april 2012 oostzijde

 In de tweede helft van de vorige eeuw werd dit pand befaamd als 

Café De Houtpoort dat tientallen jaren een bakkie troost en gezelligheid 

bood aan een rijk gemêleerd publiek. Het werd zelfs een van de meest 

vermaarde ontmoetingsplekken voor ‘tout Haarlem, in het bijzonder voor 

literatoren en winkeliers. Befaamd was het grote raam dat bij mooi weer 

omhoog werd geschoven.

Ook Chiel Braat herinnert zich dit café, waar zijn ouders soms ‘warm aten’, 

en hoe dit de geschiedenis in ere hield: „Er was een muurschildering in de 
gang van de hele rij panden zoals ze vroeger waren.” De foto onderaan de 

linkerpagina is uit 1964. Met het raam omhoog geschoven.

De verdwenen kelder. Nummer 181 is eeuwenoud. In 1969 is gepro-

beerd het gebouw op de rijksmonumentenlijst te krijgen. Er kwam een, 

letterlijk, diepgaand onderzoek van de Rijksdienst voor de Monumen-

tenzorg. Niet om zijn gevel trouwens, die in de loop der jaren behoorlijk 

was verminkt, maar vooral om zijn oude constructie en originele kelder. 

Die kelder werd uitgebreid gefotografeerd (zie foto rechts) en zorgvuldig 

is uitgetekend hoe het gebouw er ooit kan hebben uitgezien. En jawel: 

er had ooit, vermoedde men, een heuse topgevel gestaan. Het puntdak 

daarvan is nog aanwezig achter de witte daklijst. Het gebouw kreeg de 

status rijksmonument maar de kelder is verdwenen. In de vloer van de 

huidige winkel, de kledingzaak Oger Outlet Store, is nog wel een luik dat 

echter enkel naar een kruipruimte leidt. |
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De weg naar het ijs
Het Italiaanse ijs van Garrone is in Haarlem een begrip, vaste prik zodra er iets valt 
te vieren. Het geheim ligt in de onvervalste authentieke receptuur, al ruim zestig jaar gekoes-
terd en geheim. Oprichter en naamgever Orlando Garrone 1922-2000 heeft eind vorige eeuw 
zijn herinneringen opgetekend. Hieruit wordt duidelijk hoe het allemaal ging: vertrekken uit 
Italië, zich vestigen in de Grote Houtstraat en dan al die familieleden die – soms tegen wil 
en dank – evenzeer aan het ijsmaken verslingerd raakten. Zelfs dropijs werd hier een succes. 

,,Onze familie komt uit Asti in Piemonte. Mijn vader, Leone Garrone, had een 
boerderij met grote landerijen. Meer dan boer was hij veehandelaar, vooral in koeien. Door de 
politieke situatie na de Eerste Wereldoorlog wilde hij weg uit Italië. Hij was een vredelievend 
man, wilde niets te maken hebben met de fascisten of communisten. Hij kwam in 1927 naar 
Nederland om de wijnhandel van zijn zus Tersilla en haar man over te nemen; zij waren 
hier al. De boerderij werd verkocht. Mijn moeder, zuster en ik volgden een jaar later. Ik was 
toen zes. We bleven thuis Italiaans spreken en gingen veel om met andere Italianen. 
Mijn vader reisde veel heen en weer voor de handel in wijnen en Friese koeien. Als jongen 
van een jaar of tien hielp ik hem door op de fiets wijn bij klanten te bezorgen. Ik leerde veel 
van hem; het zakendoen werd me met de paplepel ingegoten. We importeerden ook andere 

Italiaanse producten, maar de handel viel stil toen de oorlog uitbrak. Halverwege de oorlog 
ging mijn vader met mijn zusje Elisa naar Italië. Hij slaagde er niet meer in om terug te ko-
men en is daar gebleven tot het einde van de oorlog. Mijn moeder kon in Nederland niet goed 

Orlando Garrone, bewerking Willemien Spook

Orlando Garrone 1922-2000 kwam in 1927 
vanuit Piemonte naar Haarlem waar 
zijn vader sinds een jaar wijnhande-
laar was in de Valkestraat nummer 7 

rd. Het was Orlando die de ijszaak van 
Zardus, samen met zijn nicht Luisa Gi-

raudi, in de Grote Houtstraat overnam. 
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wennen en was al eerder met mijn pasgeboren broertje Rinaldo naar Italië teruggekeerd. De 
laatste oorlogsjaren beleefde ik dus zonder hen in Haarlem. 
Aan de Grote Houtstraat dreef meneer Zardus een ijspaleis. Hij was een huisvriend van mijn 
vader. Zardus was bang dat de Russen zouden komen en wilde emigreren. „Jij kan de zaak 
kopen”, zei hij tegen mij. 
„Wat moet ik nou met een ijszaak”, zei ik, „we hebben toch de wijnhandel?”
„Ga maar eens in Den Haag vragen hoe lang het nog duurt voor de wijnimport weer op gang komt.”
Dat deed ik. Het bleek dat het nog jaren kon duren voor de import weer genormaliseerd zou 
zijn. Een goed moment dus om in de ijshandel te stappen. Mijn nicht Luisa Giraudi kwam 
mij met haar twee zonen helpen. Ik heb toen gezegd: „We kunnen twee dingen doen: goed ijs 
maken of slecht ijs maken. Ik ben voorstander van goed. En jij?” 
Zij was het met me eens. En goed ijs is het geworden. 

Geheim recept. Veel vrienden van mijn vader zaten in het ijs. Ik hielp vaak een handje 
mee in hun zaak, zo leerde ik ijs maken. Het werd zelfs mijn liefhebberij. Het meeste heb ik 
geleerd van Talamini uit Den Haag. Die kennis heb ik vermeerderd met wat ik van andere 
Italiaanse ijsbereiders opstak en met wat ik zelf uitvond. Zardus gaf ons ook nog een recept. 
Zo zijn we gestart en succesvol geworden.
In de beginjaren was er nog niet zoveel keus, later hebben we meer smaken ontwikkeld. Er 
kwamen geregeld mensen bij ons die een ijszaak begonnen en van ons wilden weten hoe we 
ijs maakten. Onze receptuur was geheim, maar met de eerste beginselen wilden we ze wel op 
weg helpen. 
We openden – ongebruikelijk – in het najaar, maar het werd fantastisch weer! We zijn zelfs 
open gebleven tot december en hadden al snel geen stuiver schuld meer. De eerste vijf jaar de-

Reclame in het Haarlems Dagblad van 
24 juni 1949 voor IJspaleis  Zardus. In 
datzelfde jaar namen Orlando Gar-
rone en Luisa Giraudi en haar zoons 
Giovanni en Erminio deze zaak over.  
Om onderscheid te maken met de 
wijnhandel van Orlando’s vader Leone 
werd de ijszaak Giraudi genoemd, 
ook al waren Luisa en Orlando elk 
voor de helft eigenaar van de zaak. 
Zoon Giovanni Giraudi begon in 1961 
een ijssalon in Zandvoort. Eind jaren 
zestig werd de ijssalon in de Grote 
Houtstraat van naam veranderd: 
Giraudi werd Garrone. Orlando’s 
broer Rinaldo Garrone was hier ook 
gaan werken, net als zijn vrouw Beate 
Perpeet.

Onder: IJssalon Garrone in augustus 
1990 gefotografeerd door Poppe de 
Boer.
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den we niets anders dan werken. Om negen uur ’s ochtends openen, om middernacht sluiten 
en daarna nog tot in de kleine uren schoonmaken, ijs bereiden enzovoort. Later hebben we 
hulp aangetrokken; we konden zo niet doorgaan. Ik dreef in de winter nog altijd de wijnhan-
del waar ik het na de wijnoogst en tegen de kerstdagen druk mee had. Ik werkte dan vaak 
zondags door. De jongens Giraudi hadden een geweldig enthousiasme voor de zaak waardoor 
ze het konden volhouden. Mijn vrouw Palmira heeft ook altijd in de zaak gewerkt. Later, 
toen we ook een ijssalon in de Cronjéstraat dreven, heeft ze toen ik ziek werd, zelfs zeven jaar 
alleen gewerkt. 
We werkten samen in de zaak, de families Giraudi en Garrone. Mijn broer Rinaldo, een na-
komertje, kwam er pas later bij. Hij was in Italië opgegroeid en had geen zin in school. Mijn 
vader zei: „Als jij niet wilt studeren, dan kom je hier maar leren wat werken is”. Hij kwam in 
1954, tegen zijn zin, wist niets van ijs, maar kreeg er gaandeweg plezier in en verstand van. 
In 1972 ging hij terug om een eigen zaak aan de Rivièra te beginnen. Hij maakte daar het ijs 
zoals hier, met groot succes, maar kwam later toch weer terug. We hebben toen de namen 
van alle zaken veranderd in Garrone.

Barstensvol met schooljeugd. De zaak aan de Grote Houtstraat was in de jaren 
vijftig en zestig een ontmoetingsplaats voor de jeugd. ’s Ochtends opende je de geschrobde 
en geboende zaak en dan begon het in de eerste schoolpauze: binnen vijf minuten was het 
een chaos op de vloer van vlekken, papier, houten lepeltjes en bakjes. Dat moest je dan snel 
weer opruimen. Om één uur begon het weer. Ze spraken hier af en bleven rondhangen tot 
sluitingstijd. De drukte hield aan tot middernacht. De meesten kwamen van scholen aan de 
Koningstraat, Dreef en Tempeliersstraat. Verder hadden we veel aanloop van kantoren, het 
ziekenhuis, dansscholen en bioscopen. In alle drukte moest je natuurlijk wel je humeur en 
je fatsoen bewaren. ’s Ochtends begonnen we correct, ‘s avonds waren we half correct en ’s 
nachts om twaalf uur moesten we oppassen niet grof te worden. Om sluitingstijd ging ik 
midden in de zaak staan en riep: „Politie te paard! En nou d’r uit”. Dan gingen ze eindelijk.

Het terras van Garrone voor de zaak 
op de Grote Houtstraat. Juni 1997.
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BEATE door Erik van Muiswinkel

(in het Haarlems Dagblad van 28 maart 1998)

Haarlem heeft een grote traditie van IJskoninginnen. Dat wil zeggen, ik 

ken er twee, een solide basis voor een traditie. Na Yvonne van Gennip 

hebben we er Beate Garrone bij. Een tijdje terug won zij op de IJsvak-
beurs een Gouden Spatel voor het lekkerste mokka-ijs. Ze eindigde daar 

bovendien hoog op de lijst van ‘Artistieke opmaak van coupes’, zodat zij 

de titel ‘IJsvakvrouw 1998’ mag voeren. En het is pas maart! (...)

De opening van Salon Garrone in de Grote Houtstraat was in mijn tiener-

tijd een jaarlijkse mijlpaal. Net als de sluiting trouwens. Het ijs vond ik er 

heerlijk, fijne wafels, puike hoorns, prima slagroom, geeft allemaal niks… 

maar GINA! Het ging mij om Gina! Die door Leonardo geschilderde, 

voor mijn part door Michelangelo gebeeldhouwde IJsgodin, die met 

smeltende ogen de bolletjes bijeengaarde en sensueel uit de lepel liet 

glijden. Ze deed er gratis een glimlach bij waar ik rustig een tientje extra 

voor had willen betalen. Ik wist niet hoe ze heette, als je dertien bent vraag 

je daar niet naar, maar thuis verwees ik naar haar als ‘Gina’. Ik fantaseerde 

dat zij een Italiaans weesmeisje was, dat door de oude Garrone van een 

leven aan de zelfkant was gered. Nu wachtte zij tussen haar prachtige ijzen 

met hun zachte smaken tot haar prins zou komen. Haar prins, die haar op 

zijn beurt uit het zware middenstandersbestaan zou wegsleuren, terug 

naar Toscane, waar zij met hem in een door ceders omgeven villa geluk-

kig zou zijn tot aan haar dood. Wist ik veel dat ze gewoon met de baas 

getrouwd was.

Daar kwam ik natuurlijk wel achter. Ze werd zwanger, dat was al een indica-

Het waren roerige tijden. Er waren nogal eens relletjes tussen Zandvoortse en Haarlemse jeugd bij 
bioscoop Lido, maar we hebben ook veel gelachen. Aan het eind van het seizoen waren we blij als 
we konden zeggen: „Het is weer even afgelopen”. 
Veel scholen en ook het ziekenhuis verdwenen. Het was een verademing dat we niet meer de hele 
tijd de boel rustig hoefden te houden. Sinds de Grote Houtstraat een wandelstraat is, is er zelfs 
plaats voor een terras. Van onze oorspronkelijke buren is bijna niemand meer over, maar de ijs-
salon is er nog steeds. Garrone is meegegaan met de tijd, maar één ding is hetzelfde gebleven: de 
kwaliteit van het ijs.’’

Naschrift. De schoondochter van Leone, Beate Garrone (geboren 23 november 1949), 
werkte al eerder in de zaak, maar nam na het overlijden van haar man Rinaldo in 1994 de dage-
lijkse leiding over. Al vlug werd zij hét gezicht van de ijssalon aan de Grote Houtstraat en zorgde 
voor nog meer succes. „Ik steek er al mijn liefde in”, zei de vrouw die onder meer het dropijs 
bedacht en in 2007 werd uitgeroepen tot één van de toen slechts drie vrouwelijke svh (wat 
staat voor Stichting Vakbekwaamheid Horeca) Meesterijsbereiders in Nederland. 
In 2016 kreeg ze een hersenbloeding waardoor ze in coma raakte en op 12 september 
2018 overleed. Op de dag voor de begrafenis werd haar lichaam een aantal uren in de 
zaak aan de Grote Houtstraat opgebaard, zodat de vele nog steeds meelevende klanten 
afscheid van haar konden nemen. Een stoet rouwauto’s mocht voor deze gelegenheid 
de Grote Houtstraat in. De ijszaak blijft bestaan, nu onder leiding van Beate’s zonen: 
Orlando, Rinaldo en Alessandro. |

tie, ze werkte gestaag door, elke 

zomer was ze er, zo zeker als de zon ’s 

ochtends opkomt. Ze bleef voor mij Gina. 

Ik verdween een tijd uit Haarlem, kwam terug en hoorde later dat haar 

echtgenoot Rinaldo, veel te vroeg, was overleden. En ik trof haar ge-

woon weer in de salon aan. Beate. Oneindig veel mooiere naam dan het 

lichtzinnige ‘Gina’ waar ik haar mee had opgezadeld.

En Beate werkt voort, ze straalt weer, ze wint IJsprijzen en is mooier dan 

ooit. Misschien is ze zelfs vrij… Maar nu ben ik zelf getrouwd. Drie kinde-

ren, evenzovele smoezen om vaak bij haar te gaan eten.

Beate staat (van Duitse geboorte als zij was), evenals de aan de Garrones 

gelieerde legendarische Zandvoortse ijsfamilie Giraudi, in de ijzeren tra-

ditie van de Italiaanse ijsmakers in Nederland. […]

Er is zelfs een mooie sociologische geschiedenis van geschreven: Italiaans 
IJs, de opmerkelijke historie van de Italiaanse IJsbereiders in Nederland, 

uitgeverij Boom, 1981. De grote nestor van deze ondernemers zou Sig-

nor Guido de Lorenzo (..) van Salon Venezia in Utrecht zijn. Volgens hem 

kwamen de allereersten in de vroege jaren twintig vanuit het Noord-Ita-

liaanse dorpje Vodo di Cadore naar Rotterdam. De grote successen van 

de latere ijsmeesters mondden uit in een complete Nederlandse TV-co-

medy, ‘Cassata’, met Ton van Duinhoven. De ijsfamilies lieten het gelaten 

over zich heen komen, maar de uitbundige Van Duinhoven-Italiaan had 

niet bijster veel te maken met hun bijna calvinistische arbeidsethos. Harde 

werkers, kleine ondernemers, grote ambachtslieden, felle beroepstrots. 

We moeten het niet romantiseren. 

Maar dat doe ik lekker toch. Voor Beate. | 
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162 158Korte Houtstraaat 16010-18 augustus 2014westzijde

Nokvorst en wachters. Num-
mers 162 (links) en 160 (onder) omar-

men samen de Korte Houtstraat, ofwel  
‘het bloemenstraatje’. 

Het linkerpand heeft sinds circa 
1970 een moderne glazen winkelpui, 

losgezongen van de oude nokvorst 
en topgevel, en is vaak gewisseld van 

eigenaar en kleurstelling. 
Zijn 19e-eeuwse overbuur bleef 

uiterlijk beter intact. Tientallen jaren 
zat hier postzegelhandelaar P. de 

Vries die zijn pui, met wachtertjes 
en al, langs veel vernieuwingsgolven 
loodste. De sierlijkheid ervan wordt 

nu gekoesterd, zelfs in vervallen staat. 
Nummer 158, rechts ernaast, was een 
trapgevel tot timmerman P. Jüng van 
firma Kiel het pand in 1889 moderni-
seerde (zie bouwtekeningen linkson-

der). Het pand ziet er nu onopvallend 
uit; toch heeft Jüng waarschijnlijk 

enorm zijn best gedaan om het ou-
derwetse trapgeveltje dat hier stond 

te vervangen door een modieuze, 
statige ‘lijstgevel’ met grotere ramen. 

Zijn gevel- en raamindeling zijn er nog 
steeds, behalve op de begane grond, 

waar sinds lang een winkelruimte is. 
Op de tekening van Chiel Braat zit hier 

de hobbywinkel Pipoos.

juni-juli 2012
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Bloemenstraat en hitteschild
Toenemende hittegolven trekken talloze mensen naar het meest gefotografeer-
de straatje van Haarlem: de Korte Houtstraat, ook wel Bloemenstraatje genoemd. Zelfs bij 40 
graden Celsius is het hier koel dankzij de weelderig begroeide muren en laag overhangende 
bladerhemel. Begin twintigste eeuw nog was dit de arme, achtergestelde achterkant van de 
Grote Houtstraat. Die kwam toen net als winkelstraat tot bloei en nam daarmee een voor-
sprong die schijnbaar nooit meer in te halen was. De Korte Houtraat verslonsde, panden 
raakten onbewoonbaar, het wegdek slibde dicht. 

Maar toen kwam begin jaren zeventig een kentering waardoor deze bescheiden zij-
straat nu het voortouw heeft. Het begon met een nieuw slag speelse bewoners die hier kleur, 
fleur en daadkracht brachten – net als elders in toen veel ten dode opgeschreven stadsbuurten. 
De foto uit 1973 toont kunstenaarspaar Hannes Kuiper en Christine Peursum – nog altijd 
levendig aanwezig in de straat. 
Begin jaren negentig zetten de mensen van de Bloemenstraat de Grote Houtstraat definitief 
op achterstand. Zij beplantten uitbundig ‘hun’ stoepen en gevels en schreven naar voorbeeld 
van vroegere volkshuisvesters wedstrijden uit voor het mooiste voortuintje. Nu is hun straat 
een van de weinige die al tegen het komende klimaat zijn opgewassen. In grote delen van de 
Grote Houtstraat dreigt het tegenovergestelde: onverdraaglijke hitte, die ene bomenrij ten 
spijt. Nog even en dan dreigt daar een herhaling van het drama Juffrouw Scholte, ‘ hele-
maal gesmolten op de Dam’, vanwege ‘ de hitte waar ze in ging zitten.’ (‘Enkel nog haar tasje, lag 
daar in een plasje’, waarschuwde Annie M.G. Schmidt). 

Boven: de Korte Houtstraat als ‘bloe-
menstraatje’ gefotografeerd in 2020 in 
de richting van de Grote Houtstraat.
Onder: dezelfde straat ruim vijftig 
jaar eerder, in oktober 1966. 
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De taart van Beek Willemien Spook

In Haarlem is het niet zo bekend, maar in Hoorn kent vrijwel iedereen het verhaal van 
de taart van Beek. Deze taart, waarmee op 28 september 1910 een gifmoord werd gepleegd, 
was afkomstig uit de Haarlemse banketbakkerij van François Hellingman maar de ban-
ketbakker had niets met de moord te maken. Een reconstructie van de zoete bakkerswereld 
en het zure drama.

Hij is trots, François, wat ziet zijn zaak er goed uit. 42 jaar is hij nu en sinds twee weken 
eigenaar van een moderne banketbakkerij. Hij overziet de drukte in zijn winkel, neemt de 
punten van zijn snor tussen zijn vingertoppen en draait eraan. Functionaliteit en uitstraling, 
daar heeft hij extra op gelet. Zo lok je klanten uit de betere wijken, daar moet je je pijlen 
op richten. En je assortiment, dat is ook belangrijk. Het heeft hem niet veel moeite gekost 
nieuwe gebaksoorten, taartvormen en chocoladeartikelen te bedenken. Hij houdt van zijn 
vak, van de eindeloze mogelijkheden.
De vitrines lonken; zachtroze en zachtgeel fondant; bleekgroene pistache en chocoladekrullen 
in schoonschrift. De slagroomtoef gaat er pas op als de koop is beklonken. Daarna gaat de 
aankoop in een perfect passend doosje met een luikje van cellofaan; een eetbaar kunstwerk. 
Je moet je beheersen er niet aan te beginnen voor je de hoek om bent.
Jetta, eerste bediende, loopt zich al dagen de benen uit het lijf. Haar huid: bleek en zacht 
als marsepein, haar ogen: twee amarettobonbons, haar mond: een kersenhartje. François ziet 
altijd wel iets in een gezicht dat hem aan zijn assortiment doet denken.  

„Wat mag het zijn?” 
Jetta bekijkt de klant die voor haar staat: lange man, onduidelijk van leeftijd, wipt van de ene 
voet op de andere. Hij bestelt een taart met losse lagen, de kleur maakt niet uit.
„Is het voor een verjaardag? Of...”
„Gewoon drie losse lagen.” 
Jetta kan zijn accent niet thuisbrengen. Licht knauwend met lange klinkers. Drie losse lagen. 
Ze loopt al naar achteren om haar bestelling door te geven; bij sommige klanten is meeden-
ken zinloos. 

„Vier uur,” zegt Kees die de bestelling aanneemt. 
„Vier uur,” zegt Jetta tegen de klant.

De man rekent af, mompelt iets onverstaanbaars en begeeft zich naar de deur. Even 
blijft hij daar staan. Normaal knopen klanten een praatje aan of nemen plaats aan een 
van de theetafels, maar deze man draalt op de drempel alsof hij overweegt nog iets te 
vragen. Er is iets met hem, vindt Jetta, hij is zo... onpeilbaar, zelfs zijn kleding is het 
een noch het ander.
Dan stapt de man naar buiten, het zonlicht in. 

Jetta pakt hazelino’s in, snijdt charlottegebak, telt blanchetta’s en weegt 
Haarlemse Halletjes af. Ook zij is opgetogen over het succes van de zaak. Dat komt de 

werksfeer ten goede en wie weet ook haar salaris. Tegen vieren verschijnt Kees met de 
laagjestaart, verpakt in een vensterdoos met een grote gele strik eromheen. Een taart in 

losse lagen is niet ongewoon, het is zelfs een populair product. Je kan een cadeautje tus-
sen de lagen verstoppen, een verlovingsring of armband, laatst had er iemand een compleet 

polsuurwerk in weten te verbergen.
De man zonder leeftijd is teruggekeerd en staat achter in de rij. 
„Voorrang bij bestellingen!” kwettert Jetta en hij schuift naar voren en grist zijn bestelling van 
de toonbank. 

„Gewoon dr„ ie l
Jetta tta kan zijn a
Ze loopopt al na
keken zinloloos. 
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de toonbank.Johannes Jacobus Beek 1847-1918.
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Bijtende draken.
 Nog eind 19e 

eeuw stond hier een fiere rij verwante 
bedrijven. De zadel- en rijtuigmakerij 
van G. Boer, de wagenmakerij van A. 
Knipper en de hoefsmederij J.H. Schmitz 
(zoon van J.E. Schmitz die in 1830 Zang 
en Vriendschap oprichtte – nu Haar-
lems oudste mannenkoor). Op de foto 
staat links nummer 173: het Hoefhuis 
en Rijtuigsmederij van C. Hermeling, 
gefotografeerd rond 1870 vanuit de Korte 
Houtstraat. 
Tegen 1910 zijn niet alleen de bedrijven 
maar ook de panden verdwenen; auto’s 
en trams maakten hen overbodig. Er 
zinderde een nieuwe tijd, met nieuwe 
technieken en industrieën. Met weer wel-
vaart, ook dat: de Grote Houtstraat werd 
winkelstraat. Bakker François Helling-
man, op nummer 173, begreep dat beter 
dan zijn beide buren (nu nummers 171 en 
175) die rond 1910 eveneens nieuwe win-
kelpanden lieten bouwen. Zij kozen voor 
een bescheiden vormentaal. Hellingman 
niet. Hij begreep maar al te goed dat, nu 

zelfs koekjesmakers industrialiseerden, 
iedereen wel bakkerswaar kon verkopen. 
Dus zorgde hij in 1910 voor bijzondere 
bouwkunst, die symbool zou staan voor 
zijn unieke ambacht: handgemaakte 
taarten met persoonlijke signatuur. Voor 
die grootse nieuwbouw maakte hij ook 
plek: hij kocht hiervoor twee oude pan-
den (wat trouwens in de huisnummering 
te herkennen is: nummer 177 verdween). 
Architect werd de geestverwante he-
melbestormer J.C. van den Berg 1869-1919 
(geen familie van de Van den Bergs die 
Café-restaurant Neuf op het huidige 
nummer 178-176 bestierden). J.C.’s 
baanbrekende vormentaal is nog altijd 
de waardige entourage voor een van 
de beste taartenbakkers van Haarlem, 
thans Michel. Zie de majestueuze ronde 
houten erker, de enorme etalage met 
gebogen glas, het buitenportiek. Zelfs 
bedacht Van den Berg de twee gouden 
draken die gretig aan de cordonlijst 
bijten. Sinds 2011 is het gebouw gemeen-
telijk monument. 
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„Wilt u een aankoopbon?”, vraagt ze, maar hij heeft zich al omgedraaid en beent de deur uit, 
de straat in, waar de zon de draken aan de voorgevel beschijnt en de Groote Houtstraat nog 
heel veel te wachten staat.

Wat er daarna in werkelijkheid gebeurt: de klant 
met grote haast heet Johannes Jacobus Beek en komt uit 
Hoorn. Met de fraai verpakte taart begeeft hij zich naar het 
café op Houtplein 29 en bestelt een glas klare jenever. De 
tapster, verlegen om een praatje, brengt hem de jenever en 
gaat tegenover hem zitten. Hij negeert haar. Zij staat op en 
gaat even verderop zitten breien, wil hem goed in de gaten 
houden. Beek bestelt nog een glas, lijkt niet op zijn gemak 
en vertrekt al na 15 minuten, maar keert snel terug, bestelt 
een derde glas en vraagt of hij in de tuin achter het café 
mag plaatsnemen. Dat vindt de tapster best, al vindt ze 

het een vreemde vraag. Ze 
polst even later een andere 
klant: „Wat voert die man 
toch uit met dat pakje?” De 
klant haalt zijn schouders op. 
Beek, alleen in de tuin, spuit 
een flinke dosis rattengif 
tussen de lagen van de taart. 
Hij heeft het gif via zijn 
zwager in handen weten te 
krijgen. Dan rekent hij af en 
vertrekt naar het station om 
per trein naar Amsterdam 
te reizen. Daar verzendt hij, 
onder een valse naam, de 
taart met Van Gend en Loos 
naar Willem Markus in 
Hoorn. Hij doet er een brief-
je bij dat hij expres met zijn 
linkerhand schrijft. 
Een dag later wordt de taart 
in Hoorn bezorgd. Niet de 
84-jarige Willem Markus eet 
van de taart, dat doen wel 
zijn vrouw Maria Musman 
(86) en haar dienstmeid 
Grietje Appelman (14). 
Maria overlijdt, Grietje over-
leeft ternauwernood. 
 
Motief. Beek en Markus 
waren beiden werkzaam als 
gemeentebode en markt-
meester. Nadat Beek voor de 
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Het briefje en de wikkel waarmee 
de taart naar Willem Markus werd 

gestuurd door Johannes Beek.
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5 Nabij de Nieuwstraat
Nooit leren mensen het af: de naam ‘nieuw’ geven aan zaken die heel oud kunnen 
worden. Eerst klinkt het verfrissend. Daarna vragen eeuwenlang mensen zich af wat hier nu 
toch ooit nieuw aan was. Dat geldt ook voor het intieme straatje dat de Grote Houtstraat ter 
hoogte van nummer 102 met de Gierstraat verbindt. Het bestaat sinds eind zestiende eeuw. 
De stad werd toen herbouwd na de stadsbrand van 1576 en zo’n extra vluchtweg uit de Grote 
Houtstraat leek nuttig voor als ooit de stad opnieuw zou branden. ‘Nieuwstraat’ klonk toen 
hoopvol, een symbool voor betere tijden. 
Die komen dan inderdaad. De Grote Houtstraat gaat in de zeventiende-eeuw tot de deftigste 
woonstraten van Haarlem behoren. Grote herenhuizen en heuse stadspaleizen rijgen zich 
hier aaneen, vooral aan de oostkant, met oneven nummers waar de tuinen nog dieper zijn 
dan aan de Gierstraatkant. Maar in de achttiende- en negentiende-eeuw, een lange periode 
waarin Haarlem veel armoede kent, slaat het verval vooral ook onder deze geldverslindende 
bouwwerken toe. 

Van die deftige woon-
straat van toen is nu nauwe-
lijks meer een spoor te vin-
den. De Nieuwstraat droeg 
daar waarschijnlijk aan bij. 
Juist hier omheen kwam 
in de Grote Houtstraat al 
vroeg het winkelen op, eer-
der nog dan in ‘de Gouden 
Bocht’ die beschreven is in 
het vorige hoofdstuk. Zelfs 
de deftigste huizen werden 
daaraan opgeofferd. Eerst 
gingen alleen de parterres 
op de schop, daarna ver-
vingen ambitieuze onderne-
mers de panden als geheel 
door winkelpaleizen. 
Nu staan er nauwelijks nog 
Rijksmonumenten. Het zijn 
er vier van de twaalf: circa 
33%. Daarnaast is er één 
Gemeentelijk Monument, 
nummer 111-113, in 1929 ge-
bouwd als bioscoop. Die 
verving toen een eerdere bio-
scoop uit 1915 op deze plek. 

oostzijde 101 - 113

Zowel de foto op de linkerpagina als 
die hieronder geeft de Grote Hout-

straat weer met een blik in de richting 
van de Nieuwstraat. Hieronder is het 

vermoedelijk 1904. De oorspronkelijke 
ansichtkaart uit de collectie van Jan 

Dekker is althans gedateerd met het 
jaar 1905. Dan al veel winkels onder de 

zonneschermen, de tram lijkt te kuieren 
door de straat en tegen de stoep staat 

een verlaten broodkar. 
Op de linkerpagina is het vijfenzestig 

jaar later, maar dan is het een van de 
zaterdagen waarop de Grote Houtstraat 

vanaf tien tot zes uur alleen voor voet-
gangers is bestemd. Het is augustus en 

de mensen lijken nog bijna niet overweg 
te kunnen met de verlaten rijbaan.
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Er zijn twee imposante zeventiende-eeuwse huizen voor gesloopt: ‘De Coningh van Vranckrijk’ 
(nr. 111) en ‘De Toren van Babylon’ (nr. 113). 
Dat precies op deze plek een filmtheater kwam, had ongetwijfeld met de riante ligging schuin 
tegenover de Nieuwstraat te maken. Dat gaf meer allure, extra toeloop. Vervolgens veran-
derde de  bioscoop het karakter van dit deel van de Grote Houtraat. De deftigheid daarvan 
verdween allengs; in de plaats daarvan kwam bruisend leven. Overdag en ’s avond stroomde 
het publiek toe. Modehuis Lampe (nummer 101), pal ernaast, buitte in de jaren vijftig de 
Nieuwstraat op andere wijze uit. Het hield soms modeshows op één hoog waarop je vanuit 
de Nieuwstraat veruit het beste uitzicht op had. Dan kon je daar, in die dwarsstraat, over de 
hoofden lopen. 

De Nieuwstraat zelf werd, andersom, beïnvloed door wat er in de Grote Houtstraat 
gebeurde. Ook zij was eerst woonstraat, daarna winkelstraat. Weinig zaken in de Grote Hout-
straat benutten dat beter dan de beroemde tweedehands-boekwinkel De Slegte. Die vestigde 
zich in 1970 op Grote Houtstraat 100 en breidde vauit daar steeds meer uit, ook naar de 
Nieuwstraat rondom het oeroude hoekpand Grote Houtstraat 102. Juist in die Nieuwstraat 
gebruikte De Slegte vele etalageramen om daar de fraaiste exemplaren van zijn enorme as-
sortiment uit te stallen. Zo lokte de boekverkoper veel extra klanten, die daar soms eigenlijk 
alleen maar waren om er hun fiets te stallen, een schoen te laten verzolen bij Jac. Woestenburg 
of om bij Vlaamse Frieten een patatje te pakken.
De Slegte verdween in 2014 toen in de Grote Houtstraat een 
nieuw soort schaalvergroting toesloeg. Familiebedrijven en 
speciaalzaken verdwenen, concerns rukten op. De gespeciali-
seerde detailhandel maakte steeds vaker plaats voor vestigin-
gen van grootwinkelbedrijven. Ook De Slegte werd overgeno-
men door een ‘keten’ met weinig liefde voor het boekenvak en 
ging daarna onder de naam Polare failliet. 
Filialen van grote winkelketens gingen het straatbeeld do-
mineren. Dat verarmde het aanbod maar voordelen had het 
ook. Zo blies de komst van de Apple Store nieuw leven in de 
giga-winkelruimte op nummer 99. En zo weet kledinggigant 
Esprit het hele gebouw van de voormalige bioscoop Cinema 
Palace in gebruik te houden. Authentieke onderdelen, zoals 
de oude kroonluchter, worden daar gekoesterd en geven die 
winkel zo alsnog een unieke sfeer 

Aan die schaalvergroting doet de Nieuwstraat 
trouwens niet mee: de gebouwen zijn hier te klein om interes-
sant te zijn voor grote ondernemers. Hierdoor kunnen ‘per-
soonlijke’ winkels zoals Jac. Woestenburg, Vlaamse Frieten en 
ook de Popshop onbedreigd blijven bestaan. Als hier al win-
kelpanden leeg komen te staan, veranderen ze makkelijk van 
functie. Neem Nieuwstraat nummer 5, ooit onderdeel van De 
Slegte, dat recent is verbouwd tot appartementenblok. 
Het geeft de Nieuwstraat nu iets ‘ouderwets’: een woonstraat 
met ook neringdoenden. Maar dat zou, wie weet, ook voor de Grote Houtstraat zomaar weer 
eens ooit de toekomst kunnen zijn. Hoe je het wendt of keert: alles wat nieuw is, wordt ooit 
oud. 
En het lot van beide straten blijft onlosmakelijk verbonden. |

Linkerpagina:
Op vrijdagmiddag 19 september 1952 
werd de showroom op de eerste ver-
dieping van modehuis Lampe (Grote 

Houtstraat 101) in gebruik genomen 
met een modeshow. Het Haarlems 

Dagblad plaatste de volgende dag op 
de voorpagina de foto van de linker-

pagina : „...het was voor vele honder-
den dames  aanleiding een wandeling 

door de Grote Houtstraat te maken. 
(...) In de Nieuwstraat hadden zij een 
rustige gelegenheid de mannequins 

te zien wandelen. Minder rustig 
was het op en bij de trottoirs in de 

Grote Houtstraat, omdat het drukke 
doorgaand verkeer geen stagnatie 

mocht ondergaan. De politiemannen 
verrichtten rustig hun werk en alles 

verliep vlot.”
Onder: de daaraan voorafgaande 

donderdag adverteerde het modehuis 
in het Haarlems Dagblad.
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Cinema Palace  
Henk Maurits

In 2011 sloot het legendarische Cinema Palace definitief zijn deuren. Dat was niet het 
einde van het Haarlems bioscoopleven. Nog in datzelfde jaar opende Pathé Haarlem in het 
Raakskwartier de poorten van een groot bioscoopcomplex. De Filmschuur telde, ook in 
2011, voor het eerst meer dan honderdduizend bezoekers.  
Toch werd op 15 januari 2011 met de ‘Cinema Palace Variété Show’ bijna honderd jaar bio-
scoopgeschiedenis afgesloten. Het was het mooiste en meest monumentale filmtheater dat 
Haarlem ooit heeft gehad, en kon alleen nog deze dag als het film- en variététheater doen 
herbeleven. Generaties Haarlemmers zijn hier in Palace opgegroeid met film, waar verliefd-
heden opbloeiden, waar je hand in hand kon huiveren, lachen of huilen, waar je mee vocht 
met Spartacus, mee zong met de West Side Story, mee lachte met Louis de Funès, ogen tekort 
kwam bij Fellini, zat te wippen op je stoel bij James Bond of te sidderen bij The Godfather.

De geschiedenis van Cinema Palace begint in 1915, als handkarren nog het straatbeeld 
bepalen en de paardentram in de Grote Houtstraat nog maar net is geëlektrificeerd. Film staat 
in de kinderschoenen; ‘de bioscoop’ moet nog worden uitgevonden. In Haarlem zijn er wel 
al sinds 1899 incidentele ‘bioscope’-voorstellingen: meestal korte filmpjes met ‘levende beelden’ 
als speciale attractie in een variétéprogramma. Het eerste filmtheater in Haarlem is ‘Bioscope 
Theater De Kroon’ op de Grote Markt naast de Hoofdwacht, dat in 1908 opent: „Geheel 
zonder flikkering, uiterst scherp en helder”, vermeldt een krant vol trots. 
Cinema Palace is dus niet het oudste Haarlemse filmtheater maar het scheelt niet veel, want 
al in 1907 denkt de Haarlemse ondernemer J. Inpijn, directeur van de Eerste Haarlemsche 
Automobiel Maatschappij (eham) aan een bioscooptheater in de Grote Houtstraat 113, waar 
dan een winkel zit met ernaast – nummer 111 – de ingang naar een uitgebreid garagecomplex 
aan het Klein Heiligland.

Opening. In 1911 laat bioscooppionier Inpijn de eerste schetsen maken en op zaterdag 6 fe-
bruari 1915 wordt ‘Cinema-Palace’ geopend; een theater met 192 plaatsen. „Er wordt gewerkt 
met het nieuwste PATHÉ apparaat, hetwelk een prachtig en rustig beeld garandeert.” De entree-
prijzen variëren van tien tot dertig cent voor de kinderprogramma’s en twintig tot zestig cent 
voor de avondvoorstellingen. Haarlems Dagblad schrijft op 6 februari 1915: „De verlichting is 
prachtig, de verdonkering der zaal practisch en geleidelijk, wandbekleeding en zitplaatsen laten 
niets te wenschen over. Er wordt uitstekende pianomuziek ten gehoore gebracht en zoo zijn alle 
denkbare voorwaarden vervuld om het publiek aangenaam bezig te houden.” 
En over het aanbod: „Prachtige, gekleurde natuurtafereelen in Frankrijk; leuke, soms dolle toon-
eelen en komische scènes bij dozijnen en als hoofdnummer “De lijdensweg eener koningin”, span-
nend door intrige en aankleeding (…).”
Heel wat filmpioniers beginnen in Haarlem hun carrière. Maurits Binger bijvoorbeeld (1912, 
Hollandia Filmfabriek aan het Spaarne) maar ook Dick Laan (‘Pinkeltje’), die voor hij in 1939 
zijn eerste boek schrijft al tientallen amateurfilms op zijn naam heeft staan. Zijn eerste korte 
speelfilm De belooning van Hi, 1918, deels opgenomen in de Hollandia Filmfabriek, gaat als 
voorfilm in première in Cinema Palace. 
Bij stomme film hoort een explicateur, een verteller, die ook voor geluidseffecten zorgt. Een 
goede explicateur, zoals Frits Brasser in Cinema Palace, kan de film maken of breken. Vaak 
speelt er ook een pianist of orkestje met de film mee of worden er speciaal voor de film gemaakte 
grammofoonplaten gedraaid. En in de grotere theaters heeft men soms een bioscooporgel. 
Cinema Palace loopt voorop bij nieuwe ontwikkelingen en is in 1924 het tweede theater in Ne-
derland dat een Standaart-bioscooporgel laat installeren, waarmee niet alleen geluidseffecten 
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Nadat op 15 januari 2011 de bioscoop 
voorgoed sloot werd gezocht naar een 
nieuwe bestemming voor het pand. 
De buitengevel werd zo goed als mo-
gelijk teruggebracht tot de oorspron-
kelijke toestand zoals architect K.J. 
Aanstoot dat in 1928/29 had bedoeld 
al verdween uiteraard de speci-
fieke ingang van de bioscoop met 
het verkooploket van de kaartjes. De 
vitrines met aankondigingen van de 
films bleven wel. In het interieur bleef 
het getoogde plafond gehandhaafd 
net als een oude kroonluchter en de 
ontluchtingsrozetten. In 2014 werd de 
ruimte gehuurd door kledingwinkel 
Esprit.
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en filmmuziek kan worden 
gespeeld maar ook concerten 
kunnen worden gegeven, zo-
als blijkt uit een recensie van 
organist Albert de Klerk 
in het Haarlems Dagblad, die 
de nieuwe ‘energieken en voor-
uitstrevenden directeur H.J. D. 
DAUDEY ’ van Cinema Palace 
gelukwenst met deze nieuwe 
aanwinst.

Tuschinski. Daudey is ver-
moedelijk aangestoken door 
Abraham Tuschinski die in 
1921 in Amsterdam zijn droom  
verwezenlijkte. Daudey wil 
met aanzienlijk minder geld 
het mooiste theater van Haar-
lem realiseren. En dat komt 
er ook: in de jaren daarvoor 
heeft directeur Inpijn al teke-
ningen laten maken voor een 
grote bioscoopzaal met bijna 
vijfhonderd plaatsen, balkon 
en foyer. Daudey maakt er 
in 1929 een film- en variété-
theater van, met groot toneel 
en daaronder ruimte voor het 
orkest, kleedkamers, toiletten 
en een nooduitgang aan de 
achterzijde. Daarbij worden 
de panden aan het Klein Hei-

ligland 24 en 26 gesloopt, waardoor een achteringang met pleintje ontstaat.  
In de nieuwe plannen wordt de zaalcapaciteit uitgebreid tot 1.068 plaatsen plus balkon met 
een kleine 200 stoelen, maar ook in de filmcabine worden belangrijke veranderingen door-
gevoerd. In 1927 ging in Hollywood de film The Jazz Singer in première, de eerste film met 
geluid. Dit zorgt eind jaren twintig voor een revolutionaire omwenteling in de filmindustrie. 
Cinema Palace is er weer vroeg bij als de directie in mei 1929 besluit ‘een toestel voor Movietone-
films’ aan te schaffen. 
In 1929 krijgt de voorgevel onder leiding van architect K.J. Aanstoot een ingrijpende facelift. De 
monumentale gevel wordt gelijkgetrokken met die van ‘Trou moet blycken’ (nummer 115) en toont in-
vloeden van de Amsterdamse School en art deco, uitgevoerd in donkerrode baksteen, met de nadruk 
op horizontale en verticale lijnen en een raampartij met glas-in-loodramen. Ook in trappenhuis, zaal en 
foyer komen art deco-stijlelementen terug, met daarbij een opvallende, donkerbruine hoge lambrisering. 
Begin 1930 is de verbouwing klaar. 
In de jaren dertig presenteert de bioscoop zich als cinema- en variététheater. Behalve films zijn er optre-
dens van jongleurs, acrobaten, poppenspelers en parodisten. In 1932 treedt er zelfs iemand op met een 
‘licht- en waterfeeërie’. Midden jaren dertig is er op werkdagen overdag een doorlopend programma on-

Op donderdag 9 februari 1928 
reed de indrukwekkende en lange 
begrafenisstoet van natuurkundige 
en Nobelprijs-laureaat H. A. Lorentz 
door de Grote Houtstraat. Rechts 
van het midden – net achter de lijk-
koets – is het oude pand te zien van 
Cinema Palace dat gemarkeerd wordt 
door twee hangende lantaarns aan 
de gevel en een fors uithangbord aan 
de daklijst. Boven de ingang is nog 
net de reclame te zien van de film van 
de week: Prinses Masha, een Franse 
zwijgende film van regisseur René 
Leprince uit 1927. Op de verdieping 
daarboven is op het glas een dure 
lichtreclame aangebracht met de tekst 

‘Casanova komt’. Die film van regisseur 
Alexandre Volkoff zou de volgende 
dag ‘s avonds om acht uur in Haar-
lemse premiÈre gaan.
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der de noemer ‘Palace-Filmac’, met voornamelijk korte films als het 
wereldnieuws van Fox Movietone, Nederlands nieuws van Poly-
goon, tekenfilms, natuurfilms en korte komedies. De avonden zijn 
gereserveerd voor grote speelfilms. Gangsterfilms met Humphrey 
Bogart, musicals met Fred Astaire en Ginger Rogers, drama’s  
met Clark Gable en Vivian Leigh en horrorfilms met Dracula of 
Frankenstein. Daarnaast worden opvallend veel Duitse films getoond, 
die zijn zeer geliefd in de jaren dertig én veertig. 
Tijdens de tweede wereldoorlog verandert er weinig in de Haarlemse 
bioscopen. Vanaf 1941 zijn joden er niet meer welkom – notabene 
in een bij uitstek joodse bedrijfstak – maar de populariteit van de 
Duitse film lijdt er niet onder. Er is geen bioscoop die ermee stopt 
of de boel saboteert. ‘Overlevingscollaboratie’ wordt dat genoemd in 
de bedrijfstak, maar anderen verwijten de bioscopen een slappe hou-
ding die het bioscoopbedrijf na de oorlog op een officiële berisping 
komt te staan van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen.

Cinemascope. Na de oorlog krijgt de bioscoop er een ge-
duchte concurrent bij: televisie. Het antwoord daarop vanuit 
de filmwereld is de cinemascopefilm. Dit leidt ook in Cine-
ma Palace tot een ingrijpende verbouwing in 1954: het toneel 
wordt opgedoekt, het filmdoek verbreed van wand tot wand, 
afgesloten met een markant golvend theatergordijn dat omhoog kan worden getrokken om 
de maximale breedte van het projectiescherm te benutten. In de projectiecabine doet stereo-
fonisch geluid zijn intrede. 
De ontwikkelingen in de filmwereld blijven elkaar daarna snel opvolgen, zowel qua beeld 
als geluid. Midden jaren vijftig wordt de 70 mm-film geïntroduceerd, superbreed en super-
scherp. Ook nu loopt Cinema Palace, dat sinds 1953 eveneens het Roxy Theater in de Kleine 
Houtstraat beheert, voorop. Blockbusters als Ben Hur, Spartacus, Cleopatra, Battle of the Bulge, 
Cheyenne Autum en Westside Story trekken volle zalen. Alleen de operateurs zijn er niet blij 
mee, die sjouwen zich een breuk aan de zware filmrollen. 
In 1963 dient zich een nieuw fenomeen aan: James Bond. Bij de eerste voorstellingen van Dr. No 
zit er nog een handvol mensen in de zaal; niemand kent ‘007’. Niet veel later zal dat anders zijn. 

Ook in de jaren daarna weet Cinema Palace regelmatig de aandacht op zich te vestigen. 
Is het niet door filmpremières, dan wel door de lange rijen voor de kassa, die dan nog mid-
den in de voorgevel zit maar bij de laatste zichtbare verbouwing in 1989 naar de zijkant wordt 
verplaatst; de rijen worden er niet minder om. 
Ook filmmakers weten Cinema Palace te vinden en te waarderen en geven het theater een 
plek in hun film. Zo laat Rudolf van den Berg in 1989 in zijn film De avonden hoofdrol-
speler Thom Hofman (als Frits van Egters) in Cinema Palace naar de film gaan. Dit oude 
bioscooptheater is dan al een museum op zich. Sommigen hebben er letterlijk een stukje van 
bewaard in de vorm van een bioscoopstoel, stuk tapijt, wandlamp of stuk wandbekleding. 
Een eigenaresse van een modewinkel wist bij de sloop stukken wandbekleding uit een laad-
bak te vissen; ze liet er schoudertassen van maken die binnen twee weken waren uitverkocht. 
In de huidige winkel herinnert op de eerste verdieping nog (onder meer) de oude kroonluch-
ter aan de vervlogen tijden van dit filmpaleis, dat nog altijd voortleeft in de harten van veel 
Haarlemmers. |

Apotheker Leonard Baruch 1905-1978 was 
een verwoed amateurfotograaf die het 
dagelijkse leven in zijn geboorteplaats 

Amsterdam, en de omgeving van zijn 
latere woonplaats Heemstede vastlegde. 

Helaas zijn veel van zijn foto’s niet geda-
teerd. Bovenstaande foto voor Cinema 

Palace toont in ieder geval (gezien het 
banier) een muziekgezelschap van de 

Oranjebond ‘Prinses Juliana’ uit Haarlem-
Oost. Boven de ingang van de bioscoop 
zijn enkele letters leesbaar die zijn terug 

te voeren tot de film ‘Da stimmt was nicht’ 
wat in het Nederlands vertaald werd ‘Dat 

zaakje is niet pluis’. Die film draaide in 
de laatste week van april 1935 wat blijkt 

uit onderstaande advertentie uit het 
Haarlems Dagblad van 25 april.
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Theater Inpijn Joost Mulder

In mijn in 1957 aangelegde en nog in datzelfde jaar in gebruik genomen 

hersenen zijn de interieurs van de Haarlemse bioscopen versmolten tot 

één grote klomp. De Frans Hals, Roxy, Studio en opgeheven 

andere lokale filmtheaters zitten er onomkeerbaar in 

samengeklonterd. Zelfs de roemruchte filmzaal Het 

Melkwoud, gevestigd boven de gelijknamige dwars-

liggersdrinkplaats, is vertegenwoordigd. De gro-

te donkere buitenstaander is de in de Lange 

Veerstraat gevestigde Cinema Quirinus Inter-

nationaal, die eind jaren zeventig met films 

als Op weg naar het bed en Meisjes zonder 

mannen onvermoeibaar zijn eigen markt-

segment bediende.

Mijn eerste echte filmvoorstelling was in 

een matig verduisterd buurtzaaltje aan 

de Delftlaan, vlak bij de Zaanenlaan. Twee 

kwartjes toegang, als ik het me goed herinner. 

Comedy Capers, gevolgd door Laurel & Hardy. 

Bibberige zwartwit beelden, die met een snel-

heid van meer dan 16 beeldjes per seconde door 

het transportmechanisme van de ijverig snorrende 

16 mm-projector van de ene spoel naar de andere 

werden gejaagd. De lege spoel nam de film in hoog tempo 

gretig over van zijn volle collega en veranderde hem in voor ons 

teleurstellend korte tijd in een lege. De razendsnelle rolwisseling werd ge-

volgd door een nerveus fladderend geluid, waarna het zaallicht aanfloepte 

emse bioscopen versmsmolten tot olten tot tot

Studio en opgeheeheveven n  o

nomkeerbaaraar in n

filmzaal HHet et 

ge dwwarss-
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Ovale inzet boven: een portret van Jan Inpijn 1878-1947  die als jongeling zich bekwaamde 
als smid maar zich al gauw ontplooide als ondernemend zakenman. Rond 1900 houdt 
hij zich bezig met de verkoop en herstel van fietsen, een vervoersmiddel dat toen snel 

opkwam. In de Grote Houtstraat was er zelfs een Wielrijschool (aan weerszijden van de 
straat met verkoopmagazijnen bij de nummers 111 en 108) wat blijkt uit een advertentie 

in het Weekblad voor de Bloembollencultuur van 4 december 1897 (hier boven). Jan 
Inpijn moet deze school en een magazijn hebben overgenomen, want in 1903 bezit hij 
op nummer 111 ook een werkplaats en een handel in automobielen die op dat adres in 

1910 zou uitgroeien tot de N.V. Eerste Haarlemsche Auto-Maatschappij.  Inmiddels was 
hij ook geïnteresseerd in het pand ernaast, nummer 113. Rechts de blauwdruk van de 

gevels op nummers 111 en 113 in 1915, als Inpijn in het linkerpand zijn Cinema Palace begint. 
Zie ook de foto op pagina 134. In 1928/29 worden de twee gevels vervangen door één 

monumentaal theater naar ontwerp van K.J. Aanstoot.  
Rechter pagina, linksonder: het Haarlemse vrouwenkoor ‘Malle Babbe’ gaf op 

20 september 1997 een concert in Cinema Palace.
Rechterpagina, rechtsonder: Cinema Palace gefotografeerd op 28 april 1976. 

De ingang wordt gemarkeerd door een cylindervormige kassa die ook op de foto 
rechtsboven is te zien. Op dat moment draait de film ‘Drie dagen van de Condor’ 

van Sydney Pollack met Robert Redford, Max von Sydow en Faye Dunaway.

en de niet al te vingervlugge filmoperateur van dienst een nieuwe film in-

zette. De Dikke en de Dunne etsten zich die middag onuitwisbaar in mijn 

visueel geheugen.

Mijn eerste echte bioscoop betrad ik bij wijze van schadevergoeding voor 

iets wat mij en vele honderden lotgenoten kort daarvoor 

was afgenomen: een aubade. De met voorbedachten 

rade opererende dader was de burgemeester van 

Haarlem in eigen persoon. Het was die dag Ko-

ninginnedag. Na afloop van onze ongetwij-

feld ontroerende ode aan de vorstin lieten 

we ons gedwee het Rembrandt Theater in 

drijven, waar we op voor onze jeugdige 

leeftijd passend geachte wijze cinemato-

grafisch zouden worden verwend. De van 

gemeentewege verstrekte zakken snoep, 

die we op onze blote bovenbenen had-

den geparkeerd, bonden al direct nadat 

de zaallichten waren gedoofd de strijd 

aan met de vertoonde rolprent. Het was 

een gevecht dat het snoepgoed, mede 

dankzij de levendige ruilhandel en de vecht-

partijtjes die zich in het halfduister voordeden, 

met twee handen op de rug in zijn voordeel wist 

te beslechten.

Mijn eerste echte onderdompeling in een bioscoopfilm 

heb ik te danken aan de een jaar voor mijn geboorte uitgebrachte speel-

film Reis om de wereld in 80 dagen, met David Niven in de rol van globetrot-vo gd doo ee e veus adde e d ge u d, waa a et zaa c t aanfloepte 
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ter Phileas Fogg, en verrassingsoptredens van door mij in die tijd niet als zo-

danig herkende beroemdheden als Marlene Dietrich en Frank Sinatra. 

De reprise die ik, nog altijd in korte broek, bijwoonde was in Cinema Palace, 

waarvan ook de buitenreclame voor de film een diepe indruk maakte op 

mij en mijn alleen met hulp van een vakkundig hypnotiseur nog te achter-

halen metgezel. Zelfs de kaartverkoop vond ik al leuk. De solide draaischijf 

met klemmetjes waarop de caissière met een vlotte polsbeweging de 

begeerde toegangsbewijzen met het wisselgeld naar de andere kant van 

het glas dirigeerde. Een voorlopig laatste blik in de vitrines en het feest 

kon beginnen. Zonder mijn in Haarlem-Noord achtergebleven ouders dit 

gedeelte van de Grote Houtstraat bezoeken was op zich al een belevenis, 

die door de op dat moment al bij een vliegtuigongeluk omgekomen Mike 

Todd geproduceerde breedbeeldfilm van een enorme klodder slagroom 

werd voorzien.

Mijn latere cinematografische onderdompelingservaringen vormen 

een bescheiden maar keurig rijtje. Deliverance van John Boorman, met 

duellerende banjo’s, bruut geweld en de behaarde boogschutter Burt 

Reynolds, in wie ik met enig succes mijzelf probeerde te herkennen. Fatal 

Attraction, al werd de betovering van die film ruw verbroken door een ach-

ter mij zittende vrouw die monter verklaarde dat hoofdrolspeelster Glenn 

Close straks nog een keer uit het badwater omhoog zou komen. Don’t Look 

Now die mij, nadat ik me had vergaapt aan Julie Christie in een van de 

mooiste vrijscènes ooit, verweesd achterliet voor de ingang van ik meen 

de Studio. Degene met wie ik die avond had afgesproken had het af laten 

weten. Heel even overwoog ik troost te zoeken bij voorbijgangers. 

Na afloop van The Deer Hunter, een onderdompeling van 182 minuBten 

met Meryl Streep als tussentijdse troost, was ik gelukkig niet alleen. Ik 
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wankelde als een door een spervuur van stoten op de lever aangeslagen 

bokser naar buiten. Buiten de bioscoop draaiden we ons nog één keer om 

voor een blik op het affiche, alsof Michael Cimino’s film in onze hoofden 

nog niet genoeg beelden en geluiden had achtergelaten. Ik meen me te 

herinneren dat het eveneens in Cinema Palace was, Grote Houtstraat 111-113. 

Ik ben er later nog vaker geweest. Als het geregend had was de nadering 

over de glimmende zwarte loper van het asfalt dat er toen nog lag een pas-

sende opmaat naar de film. 

De vage beelden die ik ooit had van het interieur van Cinema Palace zijn 

onomkeerbaar overschreven door de beelden die ik heb overgehouden 

aan een afscheidsbezoek aan de toen al ten dode opgeschreven bioscoop. 

Zelfs die laatste beelden zijn niet in staat om me instemmend te laten 

knikken als de overledene weemoedig de Haarlemse Tuschinski wordt 

genoemd. Als die al heeft bestaan, dan heette hij Inpijn, had hij een rij-

wiel- en autohandel in de Grote Houtstraat en veranderde hij in 1915 met 

tweedehands aangeschafte stoelen zijn bandenmagazijn in een bioscoop 

die hij, op bewonderenswaardige wijze voorbijgaand aan zijn eigen ego, 

wijselijk  niet Theater Inpijn noemde. Aangespoord door het succes van zijn 

theater liet Inpijn in 1917 een door plaatselijk architect W. Nelissen ontwor-

pen nieuw Cinema Palace verrijzen. Een luxe badhuis voor de geest waarin 

Haarlemmers kennismaakten met sterren van het witte doek, met als een 

van de grootsten de al lang vergeten Miriam Hopkins, een tijdgenote en 

collega van Bette Davis. Als er in de jaren ’30 een film draaide waarin Hop-

kins meespeelde, was de zaal tot en met de gehate voorste rijen volledig 

bezet. Om haar zou ik met alle liefde genoegen hebben genomen met die 

nekloge, en als het spannend werd een om zijn kalmerende effect aange-

prezen Dr. Dushkind hebben opgestoken. |

Links: detail van een glas-in-lood-
raam in de voorgevel van het nieuwe 
Cinema Palace dat in 1929 gereed 
kwam naar ontwerp van K.J. Aan-
stoot.

Onder: een melkhandkar rond 
1933 langs het trottoir van de Grote 
Houtstraat. Het pand rechtsachter de 
pet van de ‘melkboer’ is nummer 115 
inmiddels bekend als het onderkomen 
van ‘Trou moet blijcken’. De bioscoop 
links daarvan afficheert zichzelf alleen 
met de naam Palace. Bioscoop (‘ci-
nema’) was immers maar één activiteit: 
er vonden ook variété-optredens 
plaats. De platte metalen (koperen, 
bronzen?) letters zijn ook te zien op 
de foto van apother Leonard Baruch 
op pagina 135.
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103 105 109 30 oktober 1994 oostzijde

De glans van W.F. Doeglas. Als 
Haarlem vanaf 1880 uit de armoede kruipt, 

verandert de Grote Houtstraat op veel 
plekken in een bouwput. Een nieuw soort 
ondernemer, de winkelier, probeert daar 

zijn dromen waar te maken. Architect Wil-
lem F. Doeglas 1863-1923 speelt daar als geen 

ander op in. Alleen al in de Grote Houtstraat 
ontwerpt hij ten minste acht winkelpanden; 
van de nummers 13, 14, 84, 85/87, 101, 125, 

136 (afgebrand) en 183 zijn bouwtekeningen 
bewaard. Doeglas leert het vak bij stads-

architect D.E.L. van den Arend die ooit 
samen met J.A.G. van der Steur Haarlem 

zijn Brongebouw en elektrische tram gaf. 
Maar ook hijzelf heeft durf en talent. Zo 

experimenteert hij met zwierige vormen en 
versieringen. Bovendien gebruikt hij graag 
verblendsteen, in zijn tijd een nieuwigheid. 
Deze bijzonder hardgebakken baksteen is 

beter dan gewone baksteen bestand tegen 
het Hollandse weer. Dat alles maakt Doeglas’ 

winkelpanden geliefd; zij onderscheiden 
zich door hun lichtglanzende gevels in 

frisrode, gele of oranje kleuren. In 1885 
woont hij in Grote Houtstraat 109. Dat is dan 

al een oud pandje, mooi om zijn bekraalde 
kroonlijst maar bescheiden naast het fraaie 

hoge winkelpand dat tabaksverkoper J.G. 
Schweitz in 1878 liet bouwen (nummer 

105; 107 bestaat niet meer). Hij blijft hier 
niet lang. In 1896 trouwt hij en verhuist naar 
Kleine Houtstraat 53 waar hij, behalve archi-
tect, verzekeringsagent is. Zijn zaken lopen 
goed. Bij zijn huwelijk geeft hij bruid Anna 
van Zalen een zelf ontworpen huizenblok 

aan de Kamperstraat, hoek Kampersingel 
cadeau; zij verhuurt dit. In 1900 verhuist 
het echtpaar naar Groningen, krijgt een 
dochtertje, en komt naar Haarlem terug. 

Hier stromen de opdrachten binnen en in 
1905 ontwerpt Willem een eigen woonhuis 
op Gedempte Oude Gracht 84, vlakbij de 

Grote Houtstraat. Tien jaar woont en werkt 
hij hier; in 1915 verhuist hij naar een zelfge-

bouwde villa in Heemstede (nu Wagenweg 
49, Haarlem). Zijn enorme œuvre in Haarlem 

en omgeving is nog altijd populair. 
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Donkere tijden. Nummer 110, uit begin zeventiende eeuw, is de laatste hoge trapgevel van de Grote Hout-

straat en geeft zo, als enige hier, nog steeds een idee hoe de straat na de stadsbrand van 1576 werd herbouwd. 

Vooral trapgevels waren toen razend populair, het metselwerk vaak gelardeerd met natuursteen. 

Oude papieren vertellen dat dit huis in 1778 ‘de Groote Rooseboom’ heette. Eigenaars waren de erven van 

Nicolaas Willem Kops die het voor 100 florijnen verhuurde aan ene Anna M.A.B. Schafferts. In 1781 was 

het pand van Pieter Loos die in dat jaar 47 florijnen aan belastingen betaalde, onder meer voor ‘lantaarngeld’, 

‘brand-gereedschap’ en ‘nachtwacht’. 

Ruim tweeëneenhalve eeuw was het woonhuis. Daarna veranderde er veel. Het dak was waarschijnlijk al eerder 

afgetopt (rond gemaakt) maar het was vermoedelijk eigenaar Levie Joles die in 1900 de begane grond verbouw-

de, tot winkel. In 1924/25 werd door de architecten Bilderbeek en Reus voor de hoedenzaak van H.P. Muller een 

uitbundige pui met fraai houtwerk, glas in lood (van de firma Bogtman) en etalages die als vissenkommen een 

diepgelegen toegangsdeur flankeerden. Beeldhouwer Hendrik Albertus van den Eijnde maakte sneed uit hout 

twee spiegelbeeldige vrouwfiguren. 

De familie Van Bilderdijk-Vuijk, de opvolgers van Levie, hielden het pand tot In 1965 in bezit. Zij onderhielden het 

prachtig maar schilderden wel de gevel en de winkelpui. Eind jaren zestig kwam het gebouw in handen van ‘vastgoed-
maatschappijen’ met weinig historisch besef. Nu werd de hele gevel zwart geverfd, alle raambogen werden weg ge-

schilderd. Ook de hele winkelpui inclusief de vrouwenbeelden verdween onder een grauwe laag. Toch zetten mo-

numentenzorgers, midden in die donkere tijden, het pand in 1969 op de Rijksmonumentenlijst. Uiteindelijk loonde 

dat. Sinds eind jaren negentig is de gevel stapsgewijs hersteld. Toen Chiel Braat het pand in 2013 tekende waren alleen 

nog de drie onderste raambogen schoongekrabd; inmiddels is de hele bovengevel weer een plaatje. De winkel is een 

ander verhaal: die straalt op de tekening van Braat weer bijna als vanouds maar kampt daarna met leegstand.

Hemeltorsers. Twee trotse, torsen-
de vrouwen op slanke lange benen, de 

gewaden wat afgezakt zodat hun ge-
stileerde borsten erbovenuit piepen. 

Ieder een andere kant uitkijkend, een 
groot deel van de Grote Houtstraat 

overziend, lijken zij daar niet helemaal 
op hun plek te staan, want wat torsen 
zij nu helemaal? Geen balkon, ballus-
trade of erker. Hemeltorsers zijn het, 

deze ‘kariatiden’ (Grieks): zuilen in de 
vorm van een vrouw. Dat kost ze geen 

enkele moeite. Ze doen dat zo elegant 
dat hun blootheid nauwelijks opvalt, 

laat staan aanstoot geeft.  
In de gekrulde ornamenten boven 

hun hoofden zou je gestileerde 
levensbomen kunnen zien, temidden 

van stapels stenen en kolommen; 
bouwmaterialen van het leven, als was 
in de handen van deze sterke vrouwen, 

met als beloning voor het klaagvrije 
dragen hun schoonheid, rank en 

ingetogen. 
Volgens de verslaggever van het Haar-

lems Dagblad die de opening van de 
vernieuwde modezaak op 20 februari 

1925 beschreef waren deze vrouwen

 heuse ‘symbolieken van de mode’.
De houten vrouwen zijn enkele keren 
van kleur veranderd, al is moeilijk te 
achterhalen wanneer, hoe en door wie.
Onweersproken blijft dat deze twee 
beelden tot het beste behoren dat de 
Haarlemse beeldhouwer Hendrik van 
den Eijnde 1869-1939 heeft gemaakt.
Hij begon als leerling lijstenmaker en 
ontwikkelde zich grotendeels autodi-
dactisch tot ambachtsman en kunste-
naar met een enorme productiviteit. 
Naast meubels, penningen en biljetten 
(hij was ook graficus) ontwierp hij 
grote gevelbeelden en ornamenten 
voor onder andere het Scheepvaart-
huis in Amsterdam, de Troelstra-naald 
in Haarlem-Noord of de beelden en 
beeldjes aan het voormalige postkan-
toor aan de Gedempte Oude Gracht, 
de Raaks en de Zijlstraat. 
Vijf jaar na de opdracht voor H.F. Mul-
ler maakte Van den Eijnde de stenen 
versiering van de de Grote Houtbrug 
met aan de noordzijde twee fraaie 
beelden van de Vlaamse Haarlemmers 
Lieven Lievenszoon de Key en Frans 
Hals. Zie daarvoor pagina 16.

Het huurcontract uit 1778 voor ‘de 
Groote Roozeboom staande en leg-

gende in de Groote Houtstraat’ voor 
de duur van een jaar aan Anna Maria 

Agnes Brigitte Schrafferts. 

Zie voor nummer 108 ook de volgende 
pagina 51. 
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Brandend raadsel. Een brandend stadshuis was vroeger vaak een ramp 

maar tegenwoordig is het soms een zegen. Neem Grote Houtstraat 104 dat 

op 9 oktober 2009 veranderde in een vlammenzee. Deze kloeke halsgevel uit 

circa 1700 was al sinds 1969 Rijksmonument. Maar toen Chiel Braat het in juli 

2006 portretteerde, was vooral het metselwerk er slecht aan toe. De brand 

loste dat euvel op en dwong ertoe bijna de hele gevel te herbouwen. 

De oorspronkelijke bouwheer is niet bekend. Wel blijkt uit het kadaster 

dat op nummer 106 in de negentiende eeuw een lange rij van grutters 

woonden met namen als Van Breemen, Van Harreveld en Hackwitz. Zij 

allen gebruikten ook de vroegere stal en het koetshuis in de Nieuwstraat 

die toen nog met deze halsgevel verbonden waren. Hierdoor is de huis-

nummering  raadselachtig. Nummer 106 heeft géén gevel in de Grote Houtstraat. Het gebouw met de halsgevel 

heeft nu huisnummer 104; dat staat tenminste op de winkelpui maar van dat nummer bestaat weer geen ka-

dastrale geschiedenis. Een bordje met huisnummer 106 is er wel, maar dat staat op de deur van de zogeheten 

Grutterspoort naast nummer 104. Op diezelfde poortdeur hangt een bordje met 108 rood. Dat laatste betekent 

dat ook het bovenhuis van nummer 108 (in 1856 gebouwd door J.W.S. Kruseman en in de twintigste eeuw de-

cennialang grammofoonplatenwinkel Oord) enkel bereikbaar is via dat poortje. Maar vooral laat het zien dat er 

kunst- en vliegwerk nodig is om de huisnummering in een eeuwenoude straat bevattelijk te houden. Inzicht in het 

raadsel bieden negentiende-eeuwse veldkaarten. Daaruit blijkt dat de bouwer van de halsgevel ooit twee kavels 

gebruikte voor zijn fiere stadswoning en dat de bijgebouwen het huisnummers 106 kregen. 

Boven: Grote Houtstraat 104 in 1985 
toen snoepwinkel Jamin er zat; op de 

hoek met de Nieuwstraat was toen 
‘De Kaashut’ gevestigd.. Links is de 

houten afsluiting te zien van de Grut-
terspoort.

 
Links: de halsgevel van nummer 104  
en het hoekpand nummer 102A met 

een inkijk op de zuidelijke gevelrij 
van de Nieuwstraat, in oktober 1961 

gefotografeerd door fotograaf G. Th. 
Delemarre van de toenmalige Rijks-

dienst Monumentenzorg.
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Erger dan de hel Pim Merks

Niet ver van de Grote Houtstraat aan het Spaarne tussen de Damstraat en de Berkenrodesteeg, 
vlakbij de stadskraan, was in 1576 in de voormalige brouwerij het Anckertje een onderkomen ingericht 
voor Spaanse soldaten. Op die plek brak de hel los, die bijna een vierde deel van de stad verwoestte 
en ruim twee dagen duurde. Naar verluid ontstond de brand in het wachthuis door toedoen van een 
dronken Duitse soldaat in Spaanse dienst, die om vijf uur ’s morgens in de vriesnacht van 23 oktober 
zijn wachthuisje iets te enthousiast met een vuurtje probeerde te verwarmen. Het verhaal gaat dat enkele 
door het rumoer gewekte burgers de brand probeerden te blussen, maar daarbij door eveneens gewekte 
soldaten werden tegengehouden. Die werden later wel voor hun onachtzaamheid en tegenwerking be-
straft, maar dat heeft de slachtoffers waarschijnlijk geen genoegdoening gegeven. 
Aangewakkerd door een krachtige noordoostenwind bereikte de brand in korte tijd de Grote Houtstraat 
ter hoogte van de peuzelaarssteeg. Van daaruit raasde het vuur in hoog tempo in zuidwestelijke richting, 
waarbij maar liefst 67 huizen in de Grote Houtstraat ten prooi vielen aan het vuur. De paniek in dat 
inferno moet onvoorstelbaar groot zijn geweest. De bewoners werden door het vroege tijdstip volkomen 
verrast in hun slaap. De meesten zetten het al schreeuwend op een lopen en konden zich ternauwernood 
redden. Anderen die probeerden nog wat van hun bezittingen veilig te stellen, werden door het snel om 
zich heen grijpende vuur genadeloos afgestraft. Niet alleen mensen, maar ook huisdieren renden door 
de straten, waarbij galopperende paarden nog extra slachtoffers hebben gemaakt. 

Hoe kon de brand zo snel om zich heen grijpen en zoveel schade veroorzaken? In de Middel-
eeuwen waren de meeste particuliere huizen van hout en bedekt met stro. Van het risico daarvan 
was men maar al te goed doordrongen. Er bestonden vele ordonnantiën – sommigen uit de tijd 
van een andere grote stadsbrand in 1347 – die onder meer verplichtten om altijd water en zand in 
huis te hebben. En als de ‘Papklok’ had geluid, was het verboden nog vuur in huis te stoken voor 
het bereiden van een maaltijd. Sommigen spraken dan ook van de ‘koude-hap-klok’! Maar ja, als 
een dronken Spaanse huurling die ordonnantiën niet kent, kan het dus goed misgaan. De brand 
van 1576 zou in ieder geval tot nog veel strengere regels leiden.

Voor de getroffen Haarlem-
mers moet het een zeer trau-
matische ervaring zijn geweest, 
die extra hard aankwam na 
de verschrikkingen van het 
Spaanse beleg en de inname 
van de stad door de Spanjaar-
den. Ook de nasleep van de 
brand was nogal problema-
tisch. Zo konden gewonden 
niet worden verzorgd in het 
Sint-Elisabethgasthuis en het 
Oude Gasthuis, die beide wa-
ren afgebrand. En geld om de 
wederopbouw te bekostigen 
had de stad nauwelijks: het 
beleg had een schadepost op-
geleverd van ongeveer 850.000 
gulden; het afkopen van plun-
dering door de Spanjaarden 
kostte 240.000 gulden. De 

Onder: de stadsbrand van 1576, 
verbeeld in een kopergravure door 
Jan Luyken 1649-1712, wellicht rond 1680 
vervaardigd.

+registers+

+tijdtafel+

+kaarten+

+bio-
grafieën+

pagina 362 | Nawerk |

| Nawerk |pagina 363

hemeltorser
s 141

Hemert, P.C
.E. von 329

Hendrik, prin
s 199, 341

Hendriks, W
ybrand 259

Hennes & M
auritz 173,

307

Henning, C.F
. 196, 199

Henning, L.M
. 199

Herberg Van
derWal

348

Herensingel
32

Herenweg 3
2

Hermeling, H
oefhuis

C. 47

Hermes, god
252

HFC 334

Hij mannenm
ode, 306

Hilarius 147,
156

Hilarius, Rob
243

Hillen sigaren
fabrieken,

A. 333

HistorischeW
erkgroep

van de Veren
iging

Haerlem 289

Hodges, Cha
rles Howard

256
Hodshon Hu

is, Spaarne

127, 258

Hodshon, Ke
etje 118

Hoeff, Susan
na van der

274

Hoesbergen,
K. 304

Hoeting, Ant
ony 270

Hoff, Ernst v
an ’t band

55
Hofje van No

blet 273

Hofman, Tho
m 135

Holdert, H.C
.M. 67

Holdert Jr., H
enri (Hak-

kie) 67

Hollandia Film
fabriek 132

Hollandia-Ka
ttenburg

287

Hollandsche
Maatschap-

pij derWete
nschappen

127, 256, 258
, 261, 332

Hollantse Me
rcurius 347

Holt, Joh. L.
245

Holt mode 2
18

Holt, prof. G
.H.M. 25

Holt & Straa
thof 245

Holzhaus, L.
281, 311

Hoofdwacht
355

Hoogaerts, G
uuz 27

Hooghe, Ro
meyn de

148, 166, 167, 186, 226,

315
Hoorn 46, 4

8

Hoornse taa
rt-arrest 49

Houtbrug 15, 37

Hout, Matth
ieu van 35

Houtplein 6
, 9, 10, 11, 15,

84, 85

Nutsspaarba
nk 10

Houtpoort,
café De 10,

38, 39

Houtpoort,
Grote 15,

27, 84

Hoven, Enge
ltje van 274

Hudson’s Bay
211

Huf, Emmy 2
3

Hugaart, wed
. Gerard 274

Huis genaam
d Breda.

Zie: Stadt Breda

Huis met de
Stoep 166

huisnummer
ing 15

Huis van Nas
sau, het 245

Huis voor ge
schenken,

het 237

Huizing, J.F.G
. 267

Hülshoff bed
den, Van

190
Humme, Caf

é 285

Hund, Cor 70

Hunkemöller
-Lexis 231,

232, 235

Hutter, wedu
we 341

I

IJ 223

IJmuider Cou
rant 298

ijssalon 333

Inpijn, J. 132

Inpijn, Jan 13
6

Insulinde, sto
omtextielfa-

briek 207, 32
7

Israël
Haifa 254

Israëlisch-Ne
derlandse

gemeenschap
250

Israels, Isaac
236

It’s, electroni
ca 149

J

Jacobijnestra
at 225, 356

Jager-Besseli
nk, Nathalie

de 59

Jager, café De
19

Jager-Debou
ck, M.L.J.

de 19

Jamin 143

Jamin, C. 218

Janny, Zie:weefhuis

Janse, H. 305

Jansen, J. 323

Janssen, Claa
rtje 23

Janssen, Cor
neille 118

Janssen, Cor
neille F. 229

Janssen, Jan
21, 22, 23

Janssen, J.H.H
. 91

Janssen, Mies
22, 23

Janssens groe
nten en

fruit 12

Jansstraat 18
1, 309, 311,

351
Janus, god 31

5

Jodenbeurs
348

Joles-de Jong
, Johanna

250

Joles, Gebro
eders 250,

254

Joles, Jacob A
rthur 254

Joles, J.S. 25
0

Joles, Levie 1
41, 250

Joles, Mozes
250, 254

Joles, Samue
l Jacob 250,

254

Joles, Sientje
250, 254

Joles, S.J. 22
6

Joles, weduw
e J.S. 250

Joles-ziekenh
uis 254, 336

Jong, A.L. de
189, 190,

192, 194, 196
, 199

Jong, L. de 188, 189, 192,

194, 196

Jong-Lemper
s, weduwe L

.

de 189, 194,
195, 196

Jong servieze
n, De 195

Jong, Wed. L
. de 183,

190, 192, 194
, 232

Jonkheid, K.
317

Jonkheid, Ka
rel 175, 179

Joosten, Mar
ten 167

Jordans, G.L
. 92

Jorisdoelen
73, 92

Joris, Izaäk 2
18

Joris schutte
rij, Sint 72

Jüng, P. 44

juwelier Van
Dijck 296

K

Kaasenbrood
, J.G. 12,

109
Kaashut, de

143

kadaster 320

Kalb, Jacob 3
41

Kalistoren 15

Kampense si
garenfabriek

201
Kampersinge

l 32, 122, 139

Kamperstraa
t 139

kariatiden 14
1

karmelieten
324

Karseboom,
de 155, 162,

163, 168, 169

kathedrale b
asiliek 254

Katoenbaal,
de 327

kat op het da
k 19

Kat, Otto B.
de 235, 236

Kattenburg,
Alexander

Levi 289

Kattenburg,
Fraim 289

Kattenburg,
Jacques 289

Kattenburg-L
évy, Rose-

Claire 287

Kattenburg L
td 287

Kattenburg,
Max 289

Kattenburg,
Mozes Levi

289

Kattenburg,
Willy S. 287

kavel - uitleg
324

Kegelbond 1
03

Kehlenbrink,
H.F. 336

kelder 39

Keller, Nicho
las 208

Kenau 50, 261

Kennemer E
lectriciteits

Maatschappij
231

Kennemeroo
rd, hofstede

190
Kerkhoff, Be

rn. J. 51, 304

Kerk, Nieuw
e.

Zie:Nieuwe Ke
rk

Kerkstraat 3
1, 50, 304

Kerssemaker
s, Lex 157,

158
Kersten, geb

r. H.M. en

V.T. 336

Key, Lieven
Lievensz.

de 15, 17, 33
, 50, 73,

141, 174, 185, 222, 315,

324, 329, 331
, 336, 355

Keysers Cro
on, in de

347

Kinderhuissin
gel 32, 151,

336

Kindervriend
, de 51, 304

kiosk Houtb
rug 12

kiosk Verwu
lft 225

Kirch, Jules 2
55

Klarenbeek,
Abraham

271

Klaverblad, H
et 102

Kleeman, A.
311

Kleine Houtp
oort 15

Kleine Houts
traat 15,

55, 89, 135, 13
9, 225,

250, 316

Klein Heiligla
nd 15, 21, 22

,

24, 56, 89, 90
, 132, 134,

165, 168, 180
, 260, 271

Kleiweg Dys
erinck, P.

257, 272, 277, 279

Klemkerk, N
. ‘Miss Haar-

lem’ 52, 55

Klerk, Alber
t de 134

Klerk, Miche
l de 267

klokgevel 3
04, 305

Klokhuisplein
332, 356

Kloos, J.P. 22
5

klooster

karmelieten
324

Knipper, M.
56

Knipscheer, w
everij de

24
Koch, Gebr.

304

Kock, Corne
lis van der

218
Kolderie, J.F.

170

komeet-starr
e 347

kommiezenh
uisjes 16, 19,

35, 37

Konijn, Baren
d Levie 309

Koning, Davi
d 236

Koningstraat
32, 186,

225, 227, 231
, 242, 246,

250, 266, 284
, 285,

306, 331, 342
, 356

Konsten Lett
erboden

159
Kontakt, ver

lichting 289

Koolhoven, d
ames 327

Kooten, J.J. v
an 78, 79

Kops, familie
117

Kops Goeds
chalkszoon,

Pieter 113

Kops, Maria
118

Kops,Nicolaa
sWillem 141

Kops, Pieter
Goedschalk

121
Kops van Ca

seele, Philip

117
Kops, weduw

e Philip 274

Kops, Willem
Nicolaaszn

166, 169

Kops, Willem
Philips 121

Korte Annas
traat 56

Korte Houts
traat 31, 33,

44, 45, 79

Korte Spaarn
e 36

Korte Veerst
raat 203,

206, 266, 272

Koster, H. 2
67

Kostermans,
herenkle-

ding 119

krakers 162

Kramer, Hen
drik 350

Kraton, de 8
4

Kriege, J.E.W
. 250

Krocht 81

kruis, het Bo
urgondisch

117
Kruisstraat 1

63, 211, 238,

246, 317

Kruisweg 21
8, 250, 254,

297

Krul, confise
rie 49

Kruseman, H
.D. 245, 249

Kruseman jr.
, H.D. 245,

246

Kruseman, J.
W.S. 143

Kruseman ta
bak, Hendrik

Dirk 343

Kruseman, Th
eodoor 343

Kruseman, w
eduwe 343

Kruseman &
Zn, weduwe

343
Kuijken-Kapp

elhoff, C. 67

Kuijper, Chr.
de 101

Kuijper, M. 9
8, 100

Kuijper, W. d
e 100

Kuijt, Jan 20
2, 205

Kuile, E.H. te
r 72

Kuiper, Hann
es 45

Küppers, boe
khandelaar

351
Kurtz, Gerda

61, 72, 76,

147, 261, 355
L

Laan, archite
ct Jan van

der 255

Laan, Dick 1
32

Laan, dom H
ans van der

255

Laan, Nicolaa
s van der

260
Laan, Nico v

an der 255

Laen, Adriae
n van der

167
Laers, Jan 21

8

Laers, Matte
us 218

Lalique, René
54

Lambertini, p
rins

C.C.F. 259

lam, het witt
e 117

Lampe, mod
ehuis 131,

149, 156

Landjuweel v
an 1606

124
Lange Begijne

straat

225

Langendijk, P
ieter 77

Lange Veerst
raat 136,

203, 250, 266
, 267, 289

Langeveld, B
. 76

LangeWijnga
ardstraat

250

Lanoij, Eduar
d de 175

Latta & Höls
cher 355

Lazarusgasth
uis 225

Leemans 91

Leer, A. van
309

Leeuwarden

Harmonie 3
50

Ruiterkwarti
er 350

Leffelaar, Pie
ter 236

Leiden 223

Breestraat P
&C 190

Marepoort
174

Rapenburg 1
74

stadhuis 174

Lempers, Ca
tharina C.

M. 194

Lempicka, Ta
mara de 54

Lennep, D.E.
van 36

Lennep, Hen
riette J.E.

van 319, 329

Lennep, Jaco
b Abr. Pie-

tersz van 32
9

Lentfrinck, L
eonard 118

Lepelstraat 320, 329, 332

Leprince, Re
né 134

Leupen en zo
on, weduwe

J. 20

Leupen, Hen
drik Jan 21

Leupen, ir. J.
20

Leupen, Joha
nnes 20, 21

Leusen, A. 282, 304, 316

Liemt, B. J. va
n 231, 237

Liemt, zonen
Van 231

Lier schoene
n, Van 215

Liffmann, Juli
us 303

Ligue Interna
tionale des

Mères et des
Educatri-

ces pour la P
aix 300

lijstgevel 304, 305

Lindner, J.J.A
.M. 231

Lindner Van
Liemt 231

Liotard, J.E.
214, 216

Lippits, J.W.
316, 317

325

Literatuur

zie kader volgende

pagina

Lodeizen, Fra
nk 152

Lodewijk XV
-stijl 263,

268, 279

Loeff, W.K.
170, 284

Loghem, J.B.
van 229

Lolkus, Mariu
s enWim

341
Loohooff, He

ndrik 19

Loosjes, Adr
iaan 159

Loosjes, bo
ekhandel

de erven 15
9, 160

Loosjes, de e
rven 240

Loosjes, Petr
us 159

Loosjes, Vinc
ent 156

Loos, Pieter
141

cursieve pagi
nanummers v

erwijzen naa
r illustraties

| onder litera
tuur staan ve

rwijzingen na
ar bibliograf

ische bronne
n

straatnamen
zijn gealfabe

tiseerd op de
eerste letter

op het straat
naambord

Comité ter o
prigting van

een nieuwen
schouw-

burg 61

commiezenh
uisjes 229

Confederatie
, zuivelfa-

briek 251

Coningh van
Vranckrijk,

de 131, 167

Convooij en
Prinsen 199,

304

Coornhert, D
irk Vol-

kertsz 145, 2
61

Cordes 183

Cordes, gebr
. 37

Cornegoor, b
akkerW.

116, 119

Cornelis, Ge
rbrant 147

Cornelissen,
Hendrick

228

Cornelisstee
g 105, 108,

109, 166, 167
, 168

coronapande
mie 296

Corset, the
103

Cosmo 174

Coster-beeld
Grote

Markt 152

Coster, here
nmode 149

Coster, Lour
ens Jansz.

228

Costerprijs,
Laurens

Jansz 160

Costes 149

Craijenhorst
er Gracht

347

Cremer, J.T.
84

Croix, G.F. la
267

Cruijff, Johan
112

Cultureel Erf
goed, Rijks-

dienst.

Zie RCE

Cuypers, P.J.
H. 350

D

daklandschap
243

Dalen, Jan va
n 271

Dam, A. van
331

Dam, Cees
24, 25, 34,

113
damiaatjes 2

95

Damiate, N.V
. 153

Damstraat 9
6, 144, 259,

297, 329

Daudeij, Hen
drik 80, 81

Daudey, H.J.D
. 134

Daudey, J.P.
108, 109

Davidson, Ed
uard 301

Davidson, F.A
. 235

Deinum-Buy
s, J.W. 300

Dekker, Jan
129

Dekkers bro
od-o-theek

78
Delemarre, G

.Th. 143

Délifrance 11
0

Deventer, Jac
ob van 32,

147, 185

Deyssel, Lod
ewijk van

159, 235

Dijck, juwelie
r Jacques

van 296

disco dip 190

dobbelsteent
jes 16

Zie ook:

kommiezenh
uisjes

Doeglas,W
.F. 84, 111,

139, 183, 189
, 190, 192,

194, 196, 200, 2
01, 227,

245, 306, 328

Doeleman, H
elena S.P.

306

Doelhuis 64

Doelstraat 7
9, 92

Doetekum, J
oannes van

96
Dolcis 325

Dompeling, P
. 323

Donraadt, T
h. 336

Doopsgezind
e Gemeente

268, 276, 277
, 282

de Blok 271

Doopsgezind
eWeeshuis

260

Dop, J.C. 10
3

Dorren, Gab
rielle 108

Dortmunder
Bier 311

Dracula 135

Dreef 84, 23
6

Dreesmann,
A.C.R. 206

Dreesmann,
Anton 207

Dreesmann j
r., Willem

207
Dreesmann,

W.J.R. 207

Drogerijen D
. Veen &

Co 297

Droste-effe
ct 214

Droste Fabri
ek, Konink-

lijke 107

Droste, G.J.
107, 214,

215, 216, 218

Droste jr., J.G
. 214

Druifpoort (
Blauwe) 34

Duin en Kru
idberg 84

Duinhoven, T
on van 43

Duivenboden
, Van 22

Dukker, G.J.
271

Dyserinck, C
ornelis 277

Dyserinck en
Zoon,

f i rma Corne
lis 277

Dyserinck, fa
milie 278

Dyserinck, J.
H. 269, 277

Dyserinck, P
ieter 277

Dyserinck, P.
Kleiweg.

Zie:Kleiweg Dy
serinck

E

eclecticistisch
309

Eden, K. van
82, 83

Eeden, Frede
rik van 77,

169
E.E.K.. Zie: Engelse Een

-

heids Kleerm
akerij

Eend, In den
Houten 59

Eerste Haarl
emsche Au-

tomobiel Ma
atschappij

(eham) 132,
136

Egelantier, de
25

Eiffert, Franz
37

Eijnde, H.A.
van den 17,

141
Eikelenboom

, B. 281

eiland-étalag
es 242

Eisler, Max 9
5, 349

E.J.M.R.V. Zie:Riemvis, E.J.

elektriseerm
achine 259

Elhorst 34

Elisabethgast
huis 225

Elisabeth Ga
sthuis 144,

254, 261

Elisabeths Ga
sthuis 225

Elysée 195

emancipatie,
katholieke

196
Emma, konin

gin-moeder

199
Emmeloth, m

aison C.

277

Engelse Eenh
eids Kleer-

makerij 50

Enschedé, Ad
riaan Justus

345, 350

Enschedé, H
endrik 319,

329, 332

Enschedé, Iza
ak en Johan-

nes 346

Enschedé, Jac
ob 329

Enschedé, Jo
han Justus

329

Enschedés va
n het gat

331
Ermerins, R.C

. 16, 222

Eskes, tabak
83

Esprit 131, 1
32

Etam 251, 254

Europe, Café
de l’ 38

Everdingen, C
aesar van

167
F

Falcon, regen
jas 287

Federmann
265, 281, 282

Federmann,
A.F. 282

Federmann,
August 282

Federmann-D
ingler,

Marie 280

Federmann,
F.A. 280

Federmann,
Ferdi 280

Feijen, ds. Jan
274

Felix, Floris
113

Ferwerda &
Tieman 336

Fidelio 92, 1
78

Filmschuur 1
32

Florapark 35
0

Florijn, J.W.
200, 201

Fluks 323, 325

Focke en Me
ltzer 195

Fonds tot de
n Predik-

dienst 263

Fontayne, He
dwig Marga

de 169

Fortgens, J.H
. 202

Fortgens Jzn,
C. 341

Fortgens, W
. 28

Fotogalerie D
e Gang

268

Franekerpoo
rt 89, 91

Franken, E. 3
16

Franken Jr., H
. 341, 342

Frankestraat
23, 226,

268, 269, 272, 276

Frederikspar
k 80

free recordsh
op 174

Frénay, J. 316

fronton, gebr
oken 315

Funès, Louis
de 132

Funke, Alber
t 295, 303,

317
Funke en Zo

on, A. 265,

303, 316

Funke, Fritz
317

Funke mode
323

G

Gabo, Naum
289

Gall en Gall
51

Gang, de 26
5, 275

Gangolfsgast
huis 225

Garderen 15
3

Garrone, ijss
alon 41

Garrone, Leo
ne 40

Garrone, Or
lando 40

Garrone, Pal
mira 42

Garrone-Per
peet, Beate

43
Garrone, Rin

aldo 41

Garrone, Ter
silla 40

Gasthuis, Ou
de 144

Gasthuissing
el 32

Gasthuisvest
21, 22, 23,

24, 25, 27, 86

Gathier, L.F.C
. 189, 190,

196
gat in de Gro

ote Hout-

straat 320, 329, 330,

343, 348, 355

Gecroonde S
ael, de 167

Gedempte O
ude Gracht

22, 31, 139, 1
81, 200,

201, 219, 225, 237, 336.

Zie ook:Oude Grac
ht

vh postkanto
or 141

Geerke, A.P.
170

Gekroonde M
oor, de

212, 213

Gekroond O
ost enWest

Indies worst
vat, ’t

228, 243

Gelder, Corn
. van 218

Gelder, G.R.
van 281

Gelder, Piete
r van 24

Geldersche K
orenmolen,

de 341, 343

Geleerd, Ang
èle 336

Geluk, David
J.A. 287

gemeenteraa
d Haarlem

266, 331

Gemeentew
erken, bu-

reau 201

Gemund, A.J
.C. van 207

Generaal Cr
onjéstraat

82, 218

genius loci 319

Gennip, Yvon
ne van 43

Gerlings, J.C
. 201, 203

Gerzon 227
, 240, 241,

266

Gerzon, Edu
ard 242

Gerzon, Lion
242

getal, plastisc
h 255

gevel
uitleg 325

gevelplukker
s 357

Gierstraat 3
1, 112, 113,

121, 129, 147,
148, 183,

186, 187, 188
, 189, 195,

201, 202, 213
, 222

Giraudi, Giov
anni 41

Giraudi, Luis
a 40, 41

glas wall arch
itecture 25

Glory, banke
tbakkerij 49

Goedemans,
J.M. 67

Goedschalk K
ops, Pieter

118
Gogh, Vincen

t van 161

Gonnet, C.J.
163

Gorredijk 35
0

gouden boch
t 95

Graaf, C.N. d
e 111

Graafland, J.A
. 272

Graet, Jan de
167

Grand Bazar
Français

301

Grasveld, gez
usters M.B.

en A.M. 342

Gratama, Jan
254

Groeneveld,
Inger 166

Groeneweg,
Rachel 271

Groenmarkt
207

Groote Hou
thek 16

Groot Heilig
land 124,

225, 254

Groot, mode
huis de 156

Grote Brand
15

Grote Houtb
rug 5, 15,

16, 17, 35, 14
1

Grote Houtp
oort 27,

186, 229. Zie:Hout-

poort, Grote

Grote Markt
122, 132,

152, 172, 245
, 257, 266,

317, 319, 341, 347, 348,

355, 356

Grote of Sint
-Bavokerk

295, 317, 329, 339, 343

Grutterspoo
rt 143

Gugel, Eugen
80, 81

Guiccardini,
Lodovico 32

Guicciardijn,
Lowijs 32,

147
Guldenbergs

poort 162,

325, 338

Gulden Druy
f 332

Guldewagen
, huis 312

Gurtzgen jr.,
J.P.C. 88,

89, 91
H

Haarlem
ontstaan als

stad 32

Haarlemmer
Halletjes

178

Haarlemmer
hout 32,

80, 297

Haarlemmer
meer 223

Haarlemsch
Advertentie-

blad 194, 285

Haarlemsche
stoomver-

verij 183

Haarlem’s D
agblad 155,

174, 175, 177, 187, 194,

227, 267, 285

Haarlems Da
gblad 43,

92, 98, 131, 1
41, 155,

156, 164, 179
, 180, 185,

199, 232, 346

Haarlemse H
outjes 316

Haarloheim
181

Hackwitz, gr
utter 143

Haerlemsche
Brillenslij-

perij 282

Haerlemsche
Saturdaeg-

se Courant
346

Haerlemse D
insdaeghse

Courant 346

Haerlem, Ver
eeniging

80, 238

Haexbergen,
Janneke H.

van 225

Hagedoorn,
Georgette

235

Hals-bioscoo
p, Frans 136

Hals, Elisabet
h wed. Van

der Nun 167

Hals, Frans 1
7, 141, 225,

260, 261

halsgevel 301
, 305

Hals Museum
, Frans 124,

348

Hals,Nicola
es 225,

277, 279, 281, 324

Handyman 34

Hanekuijk, W
ybo Jacobs

84
Hanepoort

31, 34

Haren’s Scho
enfabrieken,

Van 229

Harlekijn, de
287

Harreveld, gr
utter Van

143
Hartig en Zo

et, lunch-

room 34

Hartje, maiso
n 156, 170

Hartman, B.C
. 98, 100

Hartman, er
ven wagen-

maker 56

Hartogh, A.V
. 19, 242

Haslinghuis, E
.J. 305

Haverkamp,
D.H. 62

Haves Drogi
sterijen, Ten

83
Heemstede

280

Heenk, G.J.
162, 163, 170

heerenlogem
ent 61, 73

Heerstal, Ge
rrit van 228

Heijligers, F.J
.M. 38

Heijn, Albert
16, 24, 156,

162, 163, 254

Hellingman, F
. 46, 47,

49, 311

Hema 211

pagina 360 | Nawerk |  | Nawerk | pagina 361

RegisterRegister
1,2,3..

3 suisses  119
4711-reclame  12

A
Aanstoot, K.J.  132, 134, 

136, 138
Aardenburg  277

’t Lam vermaning  277
Willem Dircxz. den Abt  

15, 72
Actie Strohalm  181
Adam, Marinus  302
Adelaar, Aletta W.  350
Adriaan, molen De  330, 

343
Adriaenszoons, Hendrik  

126
Akersloot, Willem  96
Akkeman, Margaretha  87
Algemeen Handelsblad  

300
Ali Cohen, Lodi  235, 236
Alkema, lunchroom  267
Allan, Francis  331
Amro bank  156
Amsterdam  223

Artis  258
Dienst Openb Werken  338
Koepelkerk  350
Luciënsteeg/Kalverst  242
Museum Suasso  338
Nieuwendijk  242
Sarphatipark  338
Stedelijk Museum  338
steiger 7  267
Valkenweg  289
Van Baerlestraat  338

Amsterdamsche Bank  
155, 172, 173, 177

Amsterdamsche Boek- 
en Muziekhandel  251

Amsterdamse School  
134, 175, 267

Anckertje, brouwerij 
het  144

Andréa, W.F.  81, 82
Andriessen, Mari  236
Anefo  288
Anegang  55, 112, 207, 

218, 225, 226, 250, 254, 
268, 271, 273, 281, 282, 
285, 295, 296, 303, 304, 
309, 311, 316, 317, 322, 
324, 325
C&A  271

Angela, Sandro  261
Annaklooster  34
Annastraat  34
Annatoren  17, 33, 50, 71, 

73, 254
Apotheose van Psyche,  166
Appelman, Grietje  48
Apple Store  131, 157, 162, 

163, 164, 168, 169
Aquarium, het  343
Arbeid Adelt  122
Arend, D.E.L. van den  

80, 139
Arend, in den (tabak)  213
Arkel, G.A. van  338

Arlequin hurlant  289
Armada  97
Arques, Les  289
art deco  98, 134, 175
Asselbergs, Thijs  225
Astaire, Fred  135
Asti, Piemonte (It)  40
Ausems, A.J.  342

A U T E U R S

Alta, Marjan  238
Baudet, Michèle  104
Bergshoeff, Kim  69
Bruin, A. de  52
Cappelhoff, Enno  28
Cock, Nicole de  247
Crul, Inge  179
Dekker, Jan  35, 98
Duivenvoorden, Hans  
216
Groeneveld, Inger 166
Haagsma, Charley  59
Haan, Hilde de  17, 19, 64, 
88, 121, 122, 345
Hesseling, Mija  115
Hoekstra, MaartenJan  
324
Hoogaerts, Guuz  27
Houten, Rineke van  151
Hubers, Sylvia  123, 205
Janssen, Mies en Claartje  
23
Jaspers, Marius  164
Kampers, Marcel  161
Kareola, Georgia 357
Kranendonk, Anke  307
Linden, Rob van der  86
Maurits, Henk  132
Meddens-van Borselen, 
drs. A.  79
Merks, Pim  28, 108, 144, 
206, 322
Muiswinkel, Erik van  43
Mulder, Joost  136
Nijdam, Martin  360
Parton, Caroline  357
Polman, Mariette  348
Rooy, Piet de  229
Spook, Willemien  20, 40, 
46, 74, 85, 209, 211, 232, 
235, 280, 287, 360
Taverne, Maartje  117, 243
Verheus-Nieuwstraten, 
Rineke  268
Vogel, Wim  77, 169
Wagt, Wim de  174, 298, 
334
Walsum, Sander van  126
Wijden, Laura van der  
338

automatieken
Grote Houtstraat  322

B
Baan  235
Baanders, H.H.  281
Bach, J.S.  88
Baja  12, 21, 22, 23-25
Bakenessergracht  32, 

181, 329
Bak en Zonen, H.T.  187
Bakker, Hans (in vis)  51

Bakker, Marcel  27
Bancken, Margarieta  346
Ban, Jb. van den  84, 126, 

183, 232, 237, 341
Bannink, slager  201
Barista Café  56
Barnaart, H.G.  118
Barnaart, huis  274
Barnaart jr, Jacobus  260
Barnaart, weduwe Abra-

ham  274
Barteljorisstraat  250, 

254, 297, 341, 342
Baruch, Leonard  135
Bastiaans, Johannes  339
Bastiaans, Tonia  338
Bata  304
Bataafse Revolutie  118
Batelaan, Willem  273
Bauer, Willem  22
Bauhaus  25
Baumhauer, E.H. von  

348, 349
Bazel, K.P.C. de  267
Beaumont, C.C.  232
Beck, Albert von  350
Beckering handschoenen  

245
Beek, A.J. van  348, 350
Beek, de  32
Beek, János van  350
Beek, Johannes Jacobus  

46, 48
Beek poort  320
Beets, Martinus N.  121
Beijnes, A.J.  56
Beijnes, J.J.  56
belooning van Hi, de  132
Bennebroek, vrouwe 

van  329
Bentveld, Groot- en 

Klein-  329, 332

Berckheyde, Gerrit A.  
355, 356

Berckheyde, Job  356
Berg, André August van 

den  27, 35
Berg, café-restaurant Van 

den  37
Berg, C. van den  152
Berg, J.C. van den  303, 

314, 355
Berg, J.C. van den (archi-

tect)  47
Berg, Joh. Jac. van den  27
Berg, Jos Jac. van den  27
Berg, J. van den  189
Berg, Margaretha van 

den  158

Berg, Maria van den  158
Berg, Rudolf van den  135
Berg, stalhouderij Van 

den  37
Berg, Theo van den 

(fotograaf)  52
Bergum Nieuwenhuijsen, 

J.J. van  271
Berkenrodesteeg  144
Bertram, S.C.J.  330
Bertram, Simon  330
Besouw, Willem Wil-

lemsz. van  108
Beth Joles  254
Bezempoort  21
Bierens de Haan, J.A.  

258
Bijleveld, familie  147
Bilderbeek en Reus, 

architecten  141
Bilderdijkhuis  355
Bilderdijk-Vuijk, van  141
Bilderdijk, Willem  261
Bimbo-box  209
Binger, Maurits  132
Bioscope Theater De 

Kroon  132
Bisschopshuis  166
Bitter  69
Blauwduyf, Catharina  

258, 260
Blesgraaf, Ted en Elise  

287
Blije Druck, in de  345, 

346
Blijstra, Rein  180
Bloembollencultuur, 

Weekblad voor de  
136

Bloemenmeisjes, beeldje  
225

bloemenstraatje  33, 44, 
45

Blok, doopsgezinde 
gemeente de  271

Blok, Duifje  250
Blokker, huishoudelijke 

waren  121
Boedapest  350
Boekenvoordeel  123
Boele, W.G.  201
Boer, Adriaan  37
Boer, Cees de  33, 240
Boer, fotopersbureau 

de  181
Boer, Gerrit zadelmaker  

50
Boerhaave, Herman  279
Boer, Maria Sophia  50
Boer, Poppe de  41, 209
Boer, zadel-, rijtuigen

maker G.  47
Bogtman, atelier  141
Bogtman, Willem  177, 

267
Bohn Pzn, François  229
Boll, Pieter  167
Bomans, Godfried  235, 

236
Bomans-Verscheure, 

Pietsie  235
Bond Heemschut  203

Bontpaleis  333
Booij, Hans de  169
Booij, Hendrik de  169
Booij, Jeanne Marie de  

169
Booij, notaris C.J.G. de  

169
Borselen, Willem Jan van  

82, 316
Borsele, Willem van  235
Bosch, Jan  256, 258, 260
Bosch, Joanna  258, 260
Bosch, Willem  271
Bosen, Frans  79
Bos, weduwe A.J.  232
Boterhuis, het  281
Botermarkt  206, 225, 

250, 333
Bouw- en Woningtoe-

zicht  325
Braam, Paul  213
Braat, Chiel  7, 164, 

passim
biografi e  10
uitspraken van 10–13

Brakel, Cornelis  229
Brakel, H.W.  38
Brandblussersvereniging  

102
Brandwijk, C.  98
Brants, Jan  236
Brasser, Frits  132
Bray, Jan de  261, 268, 

270, 346
Bray, Salomon de  261
Breda  303
Breemen, grutter Van  

143
Breemen, mej. Chr. H. 

van  309
Breestraat  147, 148
breierij  327
Breslau  174
brief van de zes, de  181
Brinkmann-complex  101, 

355
Brinkmann, Gebr.  355
Brinkmann, Heinrich  231
Brinkmann, Joseph Otto  

231
Broek, C.J. van den  245
Broekhuijsen, Annette 

van  87
Broekhuijsen, Willem 

van  87
Brongebouw  80, 139
brood-o-theek  78
brouwerij De Engel  185, 

186, 214, 215, 218
Brugge  277
Brugge, Joop van  19, 102, 

126
Bruijn, A. de

bijdrage over fotoatelier 
Riche  52

Bruin, Hein de  22
Brun, F.H. le  301, 304
Brussel

Museum Schone Kunsten  
356

Bruyn Kops, Cornelis  
118

Buijs, Jan W.E.  334
Burg. Boreelstraat  151
Burgwal  32
Burman, F.C.  301
Burman-Lieste, weduwe 

F.C.  301
Bus, Jacoba G.  103

C
C&A  23, 281, 303, 307, 

316
Cabinet van Naturaliën  

256, 258, 261
caduceus  252
Café Suisse  311
Calamitas  145
Calff, Herman  336

Campen, Jacob van  
33, 50, 296, 297, 312

Camper, Petrus  258
Capilux  170
CapiOnroerendGoed  

170
Caprice, dameshoeden  

237
Captein, A.F.  190
Carmiggelt, Simon  159
Caron, F-M.J.  203, 272
Carrière & Co  333
Casanova  134
Cassandre  214
Casteleyn, Abraham  345, 

346, 347
Casteleyn drukkerij  348
Casteleyn, Pieter  347
Casteleyn, sir A.  345
Casteleyn, Vincent  345, 

347
Catharijnebrug  343
Catharijnemaal en -zang  

127
Catharijne van 

Alexandrië  127
Cebuto  113
ceintuurbaanlijn  297
Centraal Apotheek  12, 

187, 200
Centraal, Theater 100, 101
Centrale Boekhandel 

v/h Mul-Stap  240
Chasin’  170
Cinema Palace  13, 131, 

132, 136, 138
Cinema 

Quirinus Internationaal  
136

cinemascope  135
City Haarlem  282
cityvorming  120
Cloppenburg, H.A.  284
Cloveniersdoelen  73
Codde en Van Beresteijn, 

hofje  255
Coebergh, Henri  336
Colterman, Gerard  126, 

166

cursieve paginanummers verwijzen naar illustraties | onder literatuur staan verwijzingen naar bibliografi sche bronnen

De deur van Groote Houtstraat 99 in 1905, 
toen nog het bureau van architect J.A.G. van der Steur,

met in de linkerdeurstijl handgeschilderd zijn naam met de toevoeging bouwk. ingenieur.

= DE REGISTE
RS =

pagina 364 | Nawerk |  | Nawerk | pagina 365

Pigge, W.C. van der  212, 213
Pinkeltje  132
Pipoos  44
plafondschildering  168
plafondstuk  168
Planteydt, Dolf  236
plastisch getal  255
Plein  84
Ploegstoffen  23
Ploeg, weverij de  23
Pluyn, P. Berthold van der  

324, 325
Polak, Sara  336
Polare  131, 158, 160
Pollé, Chr.  (manufactu-

ren)  56
Polygoon  135
pomp  194
poort van de Grote 

Houtstraat  330, 343
Popken, Ulla  16, 21
Popshop  131
Porceleyne Fles  303
Poselaers steghe  261
Post, Pieter  112
potloodtest  232
Praag, Michael van  112
Predikfonds  263, 269, 

277, 282
Prenen, Harry  235
Prent van den Berg, M.  

189
Presburg  311, 316
Prinsen, A.  192, 196, 199, 

201, 304
Prinsenhof  256, 334
Prinses Masha  134
Proveniershof  31, 61, 62, 

63, 64, 70, 71, 72, 79, 
92, 166, 315

Proveniershuis  61, 72, 76, 
80, 92, 95

Provenierspleintje  61
Pruis, Kees  98
pui - uitleg  325

Q
Quarles van Ufford, L.J.  

126
Quarles van Ufford, M.L.J.  

122
R

Raakskwartier  132
Raamsingel 16, 32, 85, 339
Raamvest  11, 27, 36
Rademaker, Abraham  15
Radion, wasmiddel  95
Radsma, B.C. en L.  122
RCE  120
rederijkers  124
Reehorst, J.  160
Reeser, A.W.J.  333
Reeves, Jim  209
Reichert, F.P.  227
Reijn, Theo van  177
Reijsen, Frans van  194, 196
Reijsen, M. van  192-196
Reijsen, Theo van  194, 

196
Rein, A.W.  322
Reiniersdr, Lysbeth  225, 

261
Reiss, stoffen  237

Republiek der Zeven Ver-
enigde Nederlandse 
Provinciën  97

Riche, fotoatelier  52
Ridderstraat  179, 225
Riemvis, Elisabeth Jo-

hanna  298
rijksmonumenten  97, 

102, 126, 129
Rijksmuseum  279
Rijksstraatweg  280
Riviervischmarkt  56
Rivoli damesmode  78
Rixtel Jacobsz, Jan van  

271
RKD  329
rococo  172
Roest, P.J.G.  109
Roggeveen, Leonard  209
Rohe, Mies van der  25
Roling, G.J.  342
Romeinen  31, 32, 33
Roode Winkel, de  251
Roog, S.  84, 85, 183, 237, 

341
Rookmaker, Jacobus  183
Roosdorp, Johanna  92
Roosdorp, W.F.  92
Roosendael, Sara A.  64
Roozeboom, de Groote  

141
Roozen, Willem  79
Rosenboom, de  167
Rosenmöller, G.B.E.  208
Rotterdam  284

Groothandelsgebouw 289
Hoogstraat  303
Regentessebrug  220
Witte Huis  220

Roussel, Isaac  273
Roxy  136
Roxy Theater  135
Ru, Huib de  212
Ruyl, Albert  167

S
Sacré, Anna M.P.C.  281
Sacré, Godefricus  281
Saenredam, Pieter  96, 

339, 355
salon-lunchroom ’t 

Hoekje  187
Salzgeber, Joachim  210
Sand  347
Sander & Co, zeep  309
Sand, restaurant Het  

309
Santen, G.J. van  218
Savelsbergh, Jeffrey  27
Saxa LoqWntur  338
schaalvergroting  227
Schaap, gezusters  69
Schaars, A.T.  187
Schackman, Johannes  

103
Schagchelstraat  250
Schalkwijk  280
schelpenpad  187
Schendel, Arthur van  20
Schijndel & Co, Van  183
Schill en Haverkamp. 

architecten  61, 63
Schill, Th.G.  62

Schipper boek en muziek, 
J.  309

Schmidt, Annie M.G.
Juffrouw Scholte  45

Schmitz, J.E.  47
Schmitz, J.H.  47
Schoolmeester, Duifje  

206
Schoten  280
Schouten, H.P.  64
Schouten, Johannes  355
schouwburg  92
Schrafferts, Anna M.A.B.  

141
Schravendijk, C.J.  257, 

260
Schrevelius, Th.  261
Schrier, Nico  179, 212
Schröder & Co, A.  190
Schröder-van Gogh, Miep  

236
Schueler, Gustav  272
schuilkerk  270
Schürmann confectiema-

gazijn, J.G.  342
Schutterij  92
Schuursteeg, Jan van der  

109
Schwagerman, Daan  24
Schwartze, Thérèse  206
Schweitz, J.G.  139
Segesta Vastgoed  56
Seydel, J.F.  322
Sickler, Kasper  271
Simon de Wit  11, 27
Sipkes, Kees  255
Sitte, Camillo  319
Slauerhoff, J.J.  235
Slegte, De  102, 131, 156, 

158, 160, 161
Slegte, Jan Bernard de  

160
Slegte, Jan de  160
Slegte, John Jan de  160
Slegte jr., Jan de  160
Sluijterman, A.A.S.  98
Smedestraat  181, 266, 

328, 336, 341
Smit damesconfectie, J.T.  

309
Smit, F.H.  237
Smitten, J. ter  251
Smuijser, Dirck  167
Snuifmolen, de  327, 330, 

343
Sobibor  153, 336
sociëteit De Kroon  341, 

353-355
sociëteit ‘Eendracht’  257

Soek  115

Sophie, koningin  122
Spaarne  32, 132, 223, 

258, 330
Vier Heemskinderen  327

Spaarnegang  295
Spanjaard, Ron  19
Spartacus  132, 135
Spekstraat  295, 320, 321, 

324, 329, 330, 332, 336, 
343, 349

Sporthuis Centrum  327
SportStyles  100, 101
Spruyt, A.N.  312

Spruyt-Van Rietschoten
 312
Spruyt-van Rietschoten, 

Helena  312
stadhuis  315
Stad London uithangt, 271
stadsarchivaris  345
stadsbrand van 1347  144
stadsbrand van 1576  31, 

61, 96, 129, 144, 186, 225
stadskraan  144
stadsschouwburg  62
Stadsschouwburg Haar-

lem  302
Stadt Breda  277, 279, 281
Stadten, beeld  69
Standaart-bioscooporgel  

132
Stap, J.M.  238
Stationsplein  181, 297
stede graft  185, 225
Stedelijk Gymnasium  334
Steen, J.D.  301
Sterk, Augustinus  249
Sterk en Kruseman  246
Sterk, Izak  249
Steur, A.G. van der  235
Steur, J.A.G. van der  80, 

81, 82, 88, 120, 139, 
169, 170, 172, 174, 192, 
196, 201, 214, 227, 241, 
246, 250, 266, 272, 273, 
276, 278, 279, 305, 312, 
330, 339, 360

Steur jr., A. van der  80, 
84, 88, 214, 246, 250, 
330, 331

Steur, kleermaker A.J. 
van der  231, 246

Steur, kleermaker G.A. 
van der  314

Stijlen, gez. Van der  309
Stijlen, Henricus Petrus 

van der  317
Stijlen, Van der  309
Sting, the  149
stoepen  342
Stoffels, J.  316
Stof, 
 Pluis en Gruis  13
Stofzuigerspecialist, De  

13
Stolp ijzerwaren, W.  187, 

201
Stom, J.F.W.  332, 341, 

355
Stoppelman, Rika  334
Stroet, H.W.  49
Stromo  251

stroohoedenfabriek  316
Studio  136
Stuers, Victor de  80
supermart  162
Supermart  164
Suykerhuys, het  345

Suys, Tieleman Fran-
ciscus  16

Swarte, Joost  63
bloemenkiosk  65

Swens, D.A.  98, 102
Swens, J.  102
Swens, J.J.  102
Sylon, Tilly  302

T
tabakfabriek  327, 330, 

343
Taft  281
Talamini  41
Talk, Walter  210
Tamberlain, discotheek  

27, 28
Tavenier, Hendrik  185, 

186
Teding van Berkhout, 

J.P.A.  190, 192
Teeffelen, J. van  301, 303
Teekenschool van het 

Museum voor Kunst-
nijverheid en Kunstam-
bachten  35

Teffelen, Elisabeth Hen-
driksdr van  261

Teisterbant  235, 236
Telegraaf, de  67
Telegraaf Media Groep, 

de  181
Temme, Margreet  245
Tempeliersstraat  103
tentoonstelling van Nati-

onale Nijverheid  15
Tersmitten, blikslager  

250
Tersteeg en De Zwaan, 

architecten  50
Tesselschade Arbeid 

Adelt  122
Tesselschade, vereniging  

122
Tetterode, G.S. van  218
Tetterode, Hendrik van  

218
Teylers Fundatie  260
Teylers’ Godgeleerd 

Genootschap  159
Teylers Museum  256, 

260
Ovale Zaal  259, 260

Teylers Tweede Genoot-
schap  259, 261

Teyler van der Hulst, Pie-
ter  258, 259, 260, 274

Theater Centraal  100
Theater Inpijn  136
Thiel Ameubelementen, 

Van  155
Thiel, meubelmagazijn P. 

van  153
Tholens, K.P.  196
Thomas Thomasz.  225
Thomas Thomaszoon  

61, 96
Tienen, Maria van  282
Tijd, de  181
tijdingenzaal  177

OHC  332
Tollenaar, Levinus  24
Toneelschuur  181
Toneelsociëteit Leerzaam 

Vermaak  38
Toren van Babylon, de  

131, 167
tram  297
Tramway-Maatschappij, 

Haarlemsche  80
trapgevel  305
Trefpunt, bodega ’t  111
Tremonti  325
Tremonti, G.W.  333
Tremonti, L.B.  333
Tremonti, Severo Leo  

333
Trenkler Co, Dr.  295
Triomf der...-reclame  12
Troelstra-naald  141
Trommelen, schoenen  

86, 87
Trotsky, Lev  174
trottoir  342
Trou moet Blijcken  13, 

97, 123, 124, 134, 138, 
329, 343, 345, 348, 350
sociëteit Zocher  348, 
350, 351

Tubergen, A.H. van  246, 
249

Tuchthuisstraat  206
tuitgevel  305
Turfmarkt  297
Tuschinski  100
Tuschinski, Abraham  134
Tusschen de Palen  320

cursieve paginanummers verwijzen naar illustraties | onder literatuur staan verwijzingen naar bibliografi sche bronnen

Looy sr., Pieter van  350
Lorentz, H.A.  134
Lorenzo, Guido de  43
Lorjé-del Valle, Debora  

151
Lorjé, Ernest Armand  

151
Lorjé, kantoorboekwin-

kel  149, 151
Lorjé, Marijke  152
Lorjé, Rifka  152
Lotus, tegelbakkerij  331
Louis Quinze (XV)-stijl  

279
Louwerse, H.C.  311
Lucasgilde, sint  273
lunchroom  342
Lürsen, Joan B.L.  334
Luxor, bioscoop  98, 100
Luyken, Jan  144

M
Maaskant, H.A.  287, 289
Maatschappij der Weten-

schappen. Zie: Holland-
sche Maatschappij...

Maatschappij tot bevor-
dering der Bouwkunst  
203

Maatschappij tot Nut van 
’t Algemeen  159

Machiels, J.  67
magazijn De Zon  203, 

206, 272
Magazijn Nederland  285, 

288

Magazijn Nederland-
Kattenburg  287

Maison Chic  314
Maison de blanc  190
Maison Hetty  309
Maison Trieny, coiffeuse  

309
Maison ‘Violet’  309
Manfi eld  325
Mango  342
Mannenhuis, Oude  124
Mann, W.G.F.  304
Marcello, dj  27
Marché, Au Bon  314
Markus-Musman, Maria  

48
Markus, Willem  48
Martini-reclame  11
Marum, Martinus van  

256, 257, 258, 259
Mathot, J.Th.  279, 281
McDonald’s  190, 218
Meereboer, D.  316
Meester Lottelaan  80
Meijer, Abraham  327
Meijer, Dirk  327
Meijer, Hendrik  327
Melkmeisje, Het  102
melksalon  336
Melkwoud, het  136
Meninas, les  214
Mennisten van het Blok  

168
Mercurius  252. Zie ook: 

Hollantse Mercurius

Merkelbach, Jacob  207
Merkuur, de  226
 250
Mesco, schoenen  251
Metselaar, G.  301
Meulen, Daniël van der  

174
Meulen, Joanna M. van 

der  329
Meurs, P.  175
Meuwsen, J.S.  304
Meyer en Dyserinck  269, 

277
Michel, banketbakker  47
Michielsklooster, Sint  

61, 72
middenrisaliet  327
Middenstandsvereniging, 

R.K.  196
Miedema, Evert  220
Miedema, Joh.  220
Miedema, Johan  220
Miedema, Rein  220
Miedema, Simon  220
Mierlo, Godefriedus van  

121
Millenniumgebouw  225
Minkema, Marten  210
Miolée-Riem Vis, Elisa-

beth  298, 300, 302
Miranda, Monne de  151
Misset, Johannes  214, 

216
Moen, Adriaan  242
Mok, S.  91

Mol, Adriana de  169
Molducci, Annalaura  112
Molenaar, Frans  24
Möller, J.B.  267
Mons, S.J.W.  102
Montauban, G.Th.  152
monumentencommis-

sie  21
Monumentenwet  120
Monumentenzorg  80, 

113, 118, 120, 172
Monumentenzorg, Rijks-

dienst  120, 143, 271
Mooij, Maria  245
Mooij-Polman, Jacomina  

245
Moore, Henry  289
Moorsel stoffen, Van  303
Mouron, Adolphe  214
Mul, H.N.  238
Muller, H.P.  141
Mul-Stap, boekhandel  

238, 240
Münchener en Dortmun-

der Bierhaus  111
Münchener Löwenbräu  

311
Munnich, J.T.  16
Munnich, Th.J.  222
Munnik, G.M. de  111
Museum van Natuur-

lijke Historie  257
Mutters, J.L.J.  100

N
Nassaulaan  347
Nassaustraat  304
Nautz, F.J.  34, 320
Nederduitse Gerefor-

meerde Kerk  263
Nederlandsch-Israëlisch 

ziekenhuis  254
Nederlands-Israëlitische 

Gemeente  336
Nelissen, W.  138
neorenaissance, Hol-

landse  212, 341
Nescio  169
Neuf, café-restaurant  

27, 47
Neufcourt, tabak  192, 

213
Niel, horlogerie Van  12, 

156
Niel, H. van  183
Niemij-reclame  12
Nieuwe Gracht  235, 274
Nieuwe Groenmarkt  

181, 231
Nieuwe Haarlemse 

Courant  181, 289
Nieuwe Kerk  17, 33, 

50, 71
Nieuwe Kerksplein  33
Nieuwe Kerkstoren. 

Zie: Annatoren
Nieuw-Londen  328
Nieuwsteeg  148
Nieuwstraat  129, 131, 

143, 147, 148, 157, 167
Niftrik, Piet Hein van  

338
Nijhoff, Loudy  235

Nijs, J.A. de  322
Noblet, hofje van  273
Noord- en Zuidholland-

sche Bank  175
Noord-Hollandsche Kof-

fi ehuis  348
Noord-Zuid-Hollandsche 

Tramweg-Maatschappij 
(NZHTM)  80

Noppen, J.J. van  285
Norma  53
North State-reclame  12
Noske, J.D.  288
NSB  254
nummering huizen Haar-

lem  5
Nun, weduwe van der  

167
O

Obernkirchener zand-
steen  338

Ockels, Wubbo  112
Offi cium  145
Oger Outlet Store  39
Only  183
Oord, platenwinkel  143
Open 32  158
Openbare Werken  334, 

339

Oprechte Haarlemsche 
Courant  155, 258, 346

Opregte Haarlemsche 
Courant  332, 345

Oranjebond ‘Prinses 
Juliana’  135

Oranje, Willem van  145
Ortt, Henriette  169
Otter, P.G.  342
Oude Gracht  147, 159, 

168, 185, 187, 214, 225, 
226, 231, 232, 250
dempen 1859  202

Oude Groenmarkt  327, 
329, 332

Oudheidkundige Genoot-
schap, Koninklijk  339

P
Paanakker schoenen, L.  

266
Paardensteeg  147, 167, 

186, 187, 195, 200, 201, 
202, 215

paardentram  80, 194, 297
Paarlaarsteeg  225, 319, 

324, 326, 327, 328, 336, 
341

Palace  138
Palace-Filmac  135
Pannebakker, Jan  321, 336
pannenbier  306
Papentorensingel  32
Papentorenvest  330
papklok  144

Parelaars steeg  320
Parijs  329
parkeergarage De Kamp  

254
Parklaan  181, 250
Parool, Het  67
Pastilles Droste  107
Pathé Haarlem  132
Patriot, dagblad De  255
Patriot, kiosk de  333
Patriotstraat  255
Pauw, Gerrit Adriaan van 

der  16
Paviljoen  35
P&C. Zie: Peek en Clop-

penburg
Peek, Anna M.A.  207
Peek en Cloppenburg  

231, 266, 284, 288, 301
Peek, Th.J.  284
Peereboom, J.C.  92, 178, 

179, 212
Peereboom, Robert  300
Peereboom, R.W.P.  178
Pellicanisten  126, 348
Perk, Betsy  122
Perk, N.F.  201
Perpeet, Beate  41
Peursum, Christine  45

Peus, de  261
peuselaar  261
Peuzelaarssteeg  96, 144
Peuzelaarsteeg  225, 226, 

227, 242, 255, 256, 258, 
261, 265, 268, 271, 276
kostershuis  269

Philips  12
Philishave  251

Photografi sche Inrichting  
183

Piazza, Olinta Noemi  333
picturalisme  37
Pieces  324, 325
Pieck, Anton  301
Pierik, Sara Maria ten  35
Piëtas  145
Pieter Pieterszoon  73
Pigge, Ant. van der  213
Pigge banket, 
 fa. Van der  187
Pigge, drogisterij 
 Van der  213, 225
Pigge, J.H.M. van der  213
Pigge, J. van der  158, 

192, 201, 212, 213, 215, 
225

straatnamen zijn gealfabetiseerd op de eerste lett er op het straatnaambord

L I T E R A T U U R

Accent mei 1971  23
Bibliotheek voor de moderne Hollandsche architectuur

J.A.G. van der Steur uitgevoerde werken  272
Bouwkundige Termen  305
Bzzlletin juli 1976  20
De geschiedenis van een verdwenen Haarlemsch Museum van Natuurlijke 
Historie  258
De Hallen in Haarlem  351
De straat waarin wij in Haarlem wonen  76, 355
Die Geschichte eines Holländisches Stadtsbildes  95, 349
Een Hollandsch Drama  20
Gedenkt mij bij de tijden van weleer  236
Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, van de vroegste tijden tot op onze 
dagen  331
Geschiedenis van de bouwstijlen  81
Haarlem, heel oud, heel nieuw  180
Haerlem Jaarboek 1973  22
Haerlem Jaarboek 1997  21
Haerlem Jaerboek 1992  211
Haerlem Jaerboek 1995  108
Het Poortje of de Duivel in Kruimelberg  77
Het proveniershuis  72
Italiaans IJs, de opmerkelijke historie van de Italiaanse IJsbereiders in Nederland  
43
Jaarboek Haerlem 1967  169
Jaarboek Haerlem 2010  289
Jaerboek Haerlem 1996 Kees Sipkes  255
JP Kloos, Forum, 1946  225
Miedema: Mijn vader en zijn werk  220
Mooi kado - Carmiggelt  159
Noord-Hollandsche Oudheden  339
Opwaartsche Weegen  22
Oude gebouwen in Haarlem  80, 174, 241, 278, 305, 312, 339
Van de koele meren des doods  169



SCahier92
Verschenen:de

Grote
H
outstraatO

m
nibus

Architext.nl

▲
de

om
nibusisvoorboekhandelaren,onder

gebruikelijke
condities,te

bestellen
via

het
CentraalBoekhuis(isb

979
90
5105

051
6)

▲
form

aat32
cm

hoog,24
cm

breed
en

3
cm

dik;
gebonden

in
genaaide

katernen,kapitaaltjesen
harde

kaft
m

etrechte
rug

▲
verkoopprijs€

37,50

▲
ga

naarw
w

w.architext.nl/gho.htm
lvoor

affi
ches,recensie-exem

plaren,illustraties
achtergrondinform

atie
of

bestellingen
buiten

hetboekhuisom

▲
particulieren:koop

bijuw
lokale

boekhandel


