Plekken
van plezier
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Open Monumentendagen
14 & 15 september
Haarlem

Welkom in Haarlem
Op de voorkant van dit programmaboekje prijkt zwembad De Houtvaart.
Een prachtige plek van plezier in onze monumentenstad Haarlem. Dit jaar
staat dan ook de amusementswaarde van monumenten centraal tijdens
Open Monumentendagen, met als thema ‘Plekken van plezier’. Naar welke
monumentale plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier? Ik vind
het belangrijk dat onze monumenten bewaard en beschermd blijven. Dat
ze bezocht en bewonderd kunnen worden en dat ze ons leren wie we zijn en
waar we vandaan komen. Veel vrijwilligers werken actief mee aan de
organisatie en uitvoering van de Open Monumentendagen; vanaf deze plek
wil ik iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet.
In dit boekje vindt u informatie over bijzondere monumenten in Haarlem
die hun deuren voor u openen. Een mooie selectie van monumenten voor
ontspanning, vermaak en vrije tijd.
Ik wens u een plezierig weekend vol verrassende ervaringen toe!
Floor Roduner, wethouder Monumenten en Erfgoed
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Plekken van plezier
Hoe hebben mensen zich in de loop der eeuwen vermaakt en welke monumenten zijn daarvoor
het decor of het podium geweest? Deze vragen zijn leidend geweest bij het samenstellen van dit
programmaboekje. In Haarlem zijn volop historische ‘plekken van plezier’ te vinden zoals theaters,
musea, parken, markten en sportclubs.
Al in de middeleeuwen zijn er plekken in Haarlem aan te wijzen die centraal staan voor vermaak. Zo
had Haarlem als eerste stad ter wereld een heus sportveld, de ‘Baen’. Hier werden vanaf de 14de eeuw
Oudhollandse spellen gespeeld. Een andere bekende plek van plezier is de Haarlemmerhout, een
immense groene oase aan de zuidkant van de stad. Op mooie dagen was en is het een van de meest
geliefde plekken voor de Haarlemmers om te verblijven. Maar ontspanning en vermaak vond men
vanaf de middeleeuwen natuurlijk ook binnen de stadsmuren, zoals in de vele herbergen en
tapperijen. Hier werd veelvuldig gefeest en plezier gemaakt. De centrale plek voor amusement in de
stad is de Grote Markt. Hier worden al eeuwenlang markten gehouden en feestelijke evenementen
georganiseerd. Ook vandaag de dag is dit nog de plek voor de jaarlijkse kermis en festivals.

In Haarlem zijn er tegelijk met de opengestelde monumenten ook andere festiviteiten. Zo is het
Korenlint niet meer weg te denken en kunt u naar een grote verscheidenheid aan muzikale optredens
luisteren. Ook vindt er dit weekend een feestelijke seizoensopening plaats van Stadsschouwburg &
Philharmonie en de Toneelschuur. Verder kunt u genieten van lekker eten en een veelzijdig aanbod
van restaurants. Niet voor niets is Haarlem dit jaar uitgeroepen tot de Gastronomische Hoofdstad
van Nederland.
Veel plezier dit weekend met uw bezoek aan Haarlem!

Geopende monumenten
In dit boekje staat het overzicht van alle geopende monumenten in Haarlem. De nummers komen
overeen met de nummers op de plattegrond in het midden van dit boekje. Verdere informatie kunt u
tijdens de Open Monumentendagen krijgen bij het informatiepunt in de Gravenzaal van het stadhuis
of VVV Haarlem (Grote Markt 2).
Uitleg symbolen

A.

Adres
Openingsdagen en tijden
Rolstoelvriendelijk (soms gedeeltelijk toegankelijk)
Activiteiten
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De opengestelde monumenten geven een beeld van het plezier in het verleden, maar ook van het
heden. Het theater- en museumbezoek is goed vertegenwoordigd in de huidige tijd. Denk hierbij aan
Teylers Museum, het oudste museum van Nederland, gevestigd in een prachtig monumentaal pand
aan het Spaarne.

Plekken van plezier
1. Antiquariaat De Vries & De Vries
Damstraat 19
Za 11 - 17.30 Zo 12 - 17
Het pand van antiquariaat De Vries & De Vries aan de
Damstraat op de hoek van de Nauwe Appelaersteeg
dateert waarschijnlijk nog uit de 16de eeuw maar
heeft een voorgevel uit de 18de eeuw. De zijgevel
aan de steeg heeft nog een uitkragende borstwering
op bakstenen consoles. De sobere, maar voorname
voorgevel wordt omlijst met aan weerszijden een
uitgemetseld pilaster en bovenaan een kroonlijst.
Bijzonder fraai is de voordeurpartij met houtsnijwerk
uit het midden van de 18de eeuw op de deur en in het
kozijn. Het antiquarische uithangteken is een recente
toevoeging van de huidige eigenaar.

leden van diverse religieuze congregaties die een rol
hebben gespeeld in katholiek Haarlem. Opmerkelijk is
het baldakijngraf uit 1904 van de familie Beynes,
bekroond met een wit marmeren beeld van O.L. Vrouw
van Lourdes.
A. Een fototentoonstelling over de voormalige
gemeente Schoten. Dat is het tegenwoordige
Haarlem-Noord en werd in 1927 onderdeel van de
gemeente Haarlem (annexatie) // Tentoonstelling
over hoe er in het verleden in de voormalige
gemeente Schoten plezier gemaakt werd; op de
kermis (vroeger Lunapark, de Lichtweek), in
speeltuinen, op braderieën en tijdens cafébezoeken //
De medewerkers van Stichting Historisch Schoten
geven toelichting op de tentoonstelling en over de
geschiedenis van de kapel

A. Er is een grote collectie antieke prenten en kaarten

3. Paviljoen Welgelegen

te zien, met daarop afgebeeld plekken van plezier in

Dreef 3
Za 11 - 17 Zo 12 - 17
Het buitenverblijf ‘Welgelegen’ werd in opdracht van
de bankier en kunstliefhebber, Henry Hope gebouwd
tussen 1785 -1792 en is gebouwd in neoclassicistische
stijl. De Koning van Holland deed in 1810 afstand
van de troon en verliet ons land. Zijn broer, Napoléon
Bonaparte, bestempelde het Palais Royal als Frans
staatseigendom, waardoor het bij de overgave in 1813
Nederlands staateigendom werd. Koning Willem I gaf
het gebouw in vruchtgebruik aan zijn moeder prinses
Wilhelmina van Pruisen die er tot aan haar dood in
1820 in de zomermaanden verbleef. Sinds 1930 is het
historische gebouw het onderkomen van het provinciaal bestuur van Noord-Holland. In 2007/2008 werd
Paviljoen Welgelegen gerestaureerd. In één van de

en rond Haarlem van de 17de t/m de 19de eeuw
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2. Kapel RK Begraafplaats
St. Barbara
Soendaplein 27
Za 10 - 16 Zo 11 - 16
Begraafplaats Sint Barbara is in 1892 aangelegd als
rooms-katholieke begraafplaats, toegewijd aan de
Heilige Barbara als patrones van een ‘zalige dood’,
symmetrisch opgezet met rechte vakken en paden. De
Haarlemse architect N. Nelis ontwierp de neogotische
kerkhofkapel, de toegangspoort met links de
opzichterwoning en rechts het lijkenhuis. Direct rond
de kapel zijn de eerste klas-graven en graven van
priesters te vinden en daaromheen de graven van de

6. Zwembad de Houtvaart

hoekpaviljoens zijn historische kamers ingericht die
ons blijvend herinneren aan de oorspronkelijke
bewoners van dit gebouw uit de 18de en 19de eeuw:
Henry Hope, Lodewijk Napoléon en Wilhelmina van
Pruisen.

Piet Heinstraat 12
Za gesl. Zo 11.30 - 17
De Houtvaart is een gemeentelijk zwembad dat
gebouwd is in 1927. Het gebouw is een prachtig
voorbeeld van de ver doorgevoerde kubistische stijl
zoals die in Haarlem ten tijde van L.C. Dumont werd
gerealiseerd en is een uniek voorbeeld van de Haarlemse gemeentestijl. Die duidelijk herkenbare stijl is
misschien goed te vergelijken met wat Dudok destijds
in Hilversum heeft gedaan. In Haarlem zijn inmiddels
veel van de toen gerealiseerde projecten in die gemeentestijl van Dumont verdwenen. Bovendien werd
met de nadrukkelijke architectonische aanwezigheid
van dit sportcomplex het belang van het sporten
voor de gezondheid van de mens onderstreept. In de
oorspronkelijke opzet zwommen mannen en vrouwen
gescheiden, er waren aparte toegangen en een in
tweeën gedeeld hoofdbassin.

A. Diverse activiteiten

A. Cultuurhistorische rondleidingen van 11.30 uur

Doelstraat 52
Za 12 - 17 Zo 12 - 17
Het pand van Sociëteit Koinonia maakt deel uit van het
Proveniershof en het bijbehorende Proveniershuis. Het
Proveniershof werd niet als ‘hofje van liefdadigheid’
gebouwd, maar deed dienst als verzorgingstehuis en
onderkomen van de schutterij. De gevelsteen met de
kruisboog boven de entree naar de binnentuin van het
Proveniershuis verwijst naar de hier toen gevestigde
boogschutterij. Tegenwoordig is hier een sociëteit voor
alleenstaanden gevestigd. Voor veel bezoekers is het
een soort tweede huis.

5. Sociëteit Trou moet Blycken
Grote Houtstraat 115
Za 10 - 17 Zo gesl.
Dit oorspronkelijk als woonhuis gebouwde pand wordt
ook wel ‘Het huis met de stoep’ genoemd. Vanaf 1922
is het pand in gebruik bij Sociëteit Trou moet Blycken.
Deze sociëteit stamt af van de in 1503 gestichte
Rederijkerskamer der Pelikanisten, die de zinspreuk
‘Trou moet blijcken’ voerde. De twee pelikanen aan
weerszijden van de top van het gebouw zijn nog een
bewijs van de aanwezigheid van de Pelikanisten in
Haarlem.

tot 16.45 uur en is er bijzondere informatie over de
architect van de Houtvaart Pierre (“Piet”) de Bordes,
die destijds als hoofdarchitect onder Dumont werkte
// Van 12.00 - 16.30 uur verzorgd SRO rondleidingen
in de machineruimtes *
*Minimale leeftijd 7 jaar, tot 10 jaar onder begeleiding van een
volwassene. Goede schoenen zijn verplicht.

Muzikaal vermaak
7. Adelbertuskerk
Rijksstraatweg 28
Za 10 - 17 Zo gesl.
De rooms-katholieke St. Adelbertuskerk, oorspronkelijk
gewijd aan St. Lidwina, met de bijbehorende pastorie
op de hoek van de Zaanenstraat en de Rijksstraatweg
werd in 1920 - 1929 naar het ontwerp van architect
Jos Margry in sobere neogotische stijl gebouwd. Ruim
interieur met gewelven van bakstenen ribben met
gestucte velden, glas-in-loodramen van Joep Nicolas
en muurschilderingen met voorstellingen uit het leven
van de H. Lidwina.
A. Rondleiding in de kerk met deskundige uitleg over
ornamenten, gebrandschilderde glas-in-loodramen,
gebruiken en geschiedenis // Torenbeklimming
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4. Sociëteit Koinonia

Plekken voor een pleziertje
Al in de middeleeuwen kende Haarlem plekken voor een pleziertje. Voor de prostitutie kon
men terecht bij de ‘kwade herbergen’ en de badstoven. De Stoofsteeg verwijst nu nog naar het
gebruik van de badstoof. Aangezien niemand het prettig vond om in de buurt van een bordeel
te wonen, probeerde het stadsbestuur de bordelen te beperken tot specifieke buurten. In 1407
werd het gebied achter de Vondelgracht aangewezen als ‘zo’n buurt’.
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Niet alleen in de bordelen, maar ook in de tapperijen en kroegen werd door de Haarlemmer
veelvuldig gefeest, wat gepaard ging met gulzigheid, dronkenschap en andere zonden. Aan
dit zedeloze gedrag werd in 1670 door het stadsbestuur een einde gemaakt. Op feesten stond
een hoge boete en het merendeel van de tapperijen en kroegen moest sluiten. Ondanks deze
maatregelen bleef de prostitutie in de stad aanwezig.
In het begin van de 19de eeuw werd prostitutie legaal vastgelegd in de wet. Het merendeel
van deze vrouwen werkte toen in de legale bordelen die in de Bakenesserbuurt gevestigd
waren. Zoals in de Pieterstraat, Nauwe Appelaarsteeg, Wijde Appelaarsteeg, Ravensteeg en
Koudenhorn. Al waren er ook nog veel illegale bordelen in de stad aanwezig. Tegen zowel de
legale als illegale prostitutie kwam aan het einde van de 19de eeuw steeds meer protest in
de stad, onder andere vanuit de Middernachtvereniging (opgericht 1888) en de Nederlandse
Vrouwenbond. Daarnaast toonde de ‘fatsoenlijke’ burger bezwaar tegen het zedeloze gefeest
in de vele kroegen in de Smedestraat. Om de zedelijkheid, veiligheid en gezondheid in de stad
terug te brengen, werd in 1898 in de Smedestraat (nr. 9) een nieuw politiebureau gebouwd en
kwam het verbod op de bordelen.
Vandaag de dag zijn er in Haarlem drie bordelen gevestigd. Net als in de voorgaande eeuwen
bevinden deze zich in de Bakenesserbuurt. Van de drie locaties, rond het Begijnhof, zijn de
panden Lange Begijnestraat 1 en Begijnehof 22 en 24 aangewezen als rijksmonument.

orgelmuziek geluisterd worden, maar bezoekende

van de Hervormde Gemeente. In de kerk bevinden
zich o.a. het wereldberoemde Müller-orgel en de
grafstenen van Frans Hals, Saenredam, Pieter Teyler en
vele anderen.

orgelspelers zijn ook uitgenodigd om zelf te komen

A. Torenbeklimming: za 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30

spelen. Bijvoorbeeld op het orgel dat is voorzien van 3

en 15.30 uur. Zo 12.15, 13.15, 14.15 en 15.00 uur (Kaarten

klaviertafels en 60 stemmen!

uitsluitend verkrijgbaar via bavovrienden.nl. Vanaf 2

fraaie orgels // Organisten brengen op zaterdag hun
vaardigheden ten gehore // Er kan niet alleen naar

8. Frans Loenenhofje
Witte Herenstraat 24
Za 10 - 17 Zo 10 - 17
Het Frans Loenenhofje is gesticht in 1607 door Frans
Loenen als huisvesting voor bejaarde vrouwen. De tuin
is een restant van een kloostertuin van het hier vroeger
gelegen Norbertijnen Klooster (ook wel het Witteheren
Klooster genoemd) en vormt het middelpunt van het
hofje. De toegangspoort is gebouwd in 1625 in Hollandse renaissancestijl door stadsbouwmeester Lieven
de Key. Bovenin ziet u het wapen van Frans Loenen,
een onthoofde leeuw. De woningen in het hofje zijn
regelmatig gerenoveerd. Met de renovatie van 1986
zijn alle woningen gemoderniseerd en samengevoegd,
waardoor er nog tien woningen overbleven. In 2001 is
het paviljoen in de tuin toegevoegd.
A. De Letterlievende Vereniging J. J. Cremer speelt
op zaterdag ‘Inde soete suikerbol’ in de hoftuin. Met
de regelmaat van de klok wordt het stuk tussen 13.00
en 16.00 uur opgevoerd // Om 16.00 uur speelt op
zaterdag Haarlems oudste stijlorkest de Flowertown
Jazzband o.l.v. regent-banjospeler Wil van Schaik

9. Grote of St.-Bavokerk
Grote Markt 22
Za 10 - 17 Zo 10 - 16
De in 1479 tot kapittelkerk verbouwde St. Bavo werd
gebouwd op de plaats van een in de 14de eeuw
grotendeels afgebrande kleinere kerk. Het grondplan
is gebaseerd op de kruisvorm. Met het schip (de lange
zijde van de kruisvorm) is omstreeks 1400 begonnen
met de bouw. Rond 1483 waren het schip en het
koor voltooid. De transepten zijn iets later verhoogd
en waren rond 1496 gereed. In 1520 is de huidige
toren, een eikenhouten constructie omkleed met lood,
toegevoegd aan de kerk. In 1559 werd de St. Bavo
verheven tot kathedrale kerk. Na de beeldenstorm
(Haarlemse Noon in 1578) komt de kerk in het bezit

september beschikbaar) // Demonstratie slingerproef
van Foucault: za 10.30, 11.30, 16.00 uur. Zo 12.30 en
15.40 uur // Excursie naar het Müllerorgel: za 11.00 en
14.30 uur. Zo 14.30 uur // Concert op het Müllerorgel:
za 13.30 uur en zo 13.30 uur // Optreden Haarlems
Accordeonorkest: zondag 15.00 uur // Beide dagen
diverse optredens van het Korenlint // Doorlopende
voorstelling Carillonfilm en De Bavo vanuit de lucht
in de Heilige Geestkapel // Doorlopende bezichtiging
torenmaquette van Theo van Paradijs in het koor

10. Hofje Willem van Heijthuijsen
Kleine Houtweg 135
Za gesl. Zo 12 - 18
Dit hofje is gesticht in 1650 door Willem van
Heijthuijsen. Na zijn dood in 1650 werd de bouw van
het hofje gerealiseerd. Er kwamen zes woningen die
dubbel bewoond werden zodat er plaats kwam voor
twaalf mannen en vrouwen. Maar het duurde niet
lang of ook dit hofje werd uitsluitend door vrouwen
bewoond. Rechts van de ingangspoort was vroeger de
regentenkamer. Daar heeft lange tijd een portret van
de stichter, geschilderd door Frans Hals, gehangen.
Omdat het in slechte staat verkeerde werd het in 1869
voor 4124 gulden verkocht. Van het schilderij is
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// De orgelbouwers geven uitleg over de twee

eerst een kopie gemaakt. Sinds de renovatie van 1985
bestaat het hofje uit tien kleine eenpersoonswoningen.
Deze zijn allen verschillend, maar aangepast aan de
eisen van deze tijd. In 2003 is van twee huisjes aan de
donkere binnenstraat één woning gemaakt. De negen
huisjes worden tegenwoordig verhuurd aan zowel
vrouwen als mannen.
A. Rondleidingen door regenten // Kleine expositie
// Tussen 13.00 en 15.30 uur geven hofdame Emmy en
haar muziekvrienden Rob en Anneke een pianoconcertje (quatre mains) met cello
-8-

11. KoepelKathedraal Haarlem
Leidsevaart 146, ingang Bottemanneplein
Za 10 - 17 Zo 12 - 17
De Koepelkathedraal is één van de grootste kerken
van Nederland. Het is een uniek monument door
o.a. de glas-in-loodramen, mozaïek, beeldhouw- en
edelsmeedkunst en schilderingen van Mulders en Gijs
Frieling. De kerk werd tussen 1895 en 1930 in drie
verschillende periodes gebouwd, waardoor er diverse
bouwstijlen zijn terug te zien; neogotisch, Jugendstil
plus opmaat naar de Amsterdamse School. Bijzonder is
dat zowel in het interieur als het exterieur oriëntaalse
invloeden te ontdekken zijn, een interessante ontwikkeling in de architectuur in Nederland in die periode.
Samen met de Sagrada Família in Barcelona, de
Sacré-Coeur in Parijs, Westminster Cathedral in Londen
en de Basiliek van Koekelberg in Brussel staat de kerk
in de top vijf van belangrijkste Europese kerken uit de
periode 1850 - 1950.

taties over de plaats van de kathedraal nationaal en
internationaal bezien; de oplossing van de belang
rijkste bouwkundige problemen tijdens de restauratie
en de toevoeging van eigentijdse kunstwerken (za en
zo; toeslag € 2,-) // Klim naar het licht (vrijdagavond
extra openstelling, za en zo; kaarten via
klimnaarhetlicht.nl)

12. Oud-Katholieke Kerk HH. Anna en
Maria
Kinderhuissingel 78
Za 11 - 16 Zo gesl.
Het Oud-Katholieke kerkgebouw werd in 1937-1938
gerealiseerd, naar een ontwerp van H.T. Zwiers. Tot
die tijd werd door de parochie van St. Anna gebruik gemaakt van de schuilkerk aan de Bakenessergracht. Hier
stichtte de Haarlemse pastoor Blommert in 1636 een
katholieke schuilkerk in een voormalige brouwerij. Het
Oud-Katholieke complex met bijbehorende pastorie,
kosterij en aanpalende woningen werd door Zwiers
in Delftse Schoolstijl vormgegeven. Door de kerk op
de verdieping te plaatsen was het voor de architect
mogelijk de kleine kerk toch in het bouwblok te laten
domineren, tevens was er daardoor ruimte ontstaan
voor gemeentezaal, leringlokaal, bibliotheek en
bisschopskamer op de begane grond. Op deze manier
werd ook de traditie van de oude zolderkerk behouden. Bijzonder aan het interieur is het orgel dat rond
1785 door J.P. Kunckel is gemaakt. Het kabinetorgel is
afkomstig uit de Gereformeerde kerk van Driebergen.

A. Orgelconcert door Dirk Out met delen uit de Noten-

Het betreft een fraai voorbeeld van de laat 18de
eeuwse Noord-Nederlandse huisorgelcultuur en is
daarom aangewezen als rijksmonument.

krakersuite van Tschaikovski en Rhapsody in Blue

A. Tentoonstelling // Rondleidingen door

van Gerschwin (za om 15.00 uur) // Rondleidingen in

enthousiaste vrijwilligers // Muziek

en om de kathedraal (za en zo; toeslag € 2,-) // Presen-

Unieke kans: het Dolhuys opengesteld tijdens restauratie

De geschiedenis van het Dolhuys begon ruim 700 jaar geleden. Rond 1300 was ten noorden
van Haarlem een gemeenschap gesticht voor de opvang van Leprozen. Zij woonden in kleine
huisjes rond een kerkje. De eerste vermelding van deze aan St. Jacob gewijde kapel dateert
uit 1319. Dit jaar viert het Dolhuys dan ook haar 700ste verjaardag. In de eeuwen daarna
heeft het complex altijd een zorgfunctie gehad. Het bood onderdak aan ‘melaatsen, gekken,
onaangepasten, alcoholici, hoeren met syfilis, dementerende ouderen, zwervers en mensen
in crisis’. Daarvoor moest het complex steeds worden aangepast en uitgebreid. Zo werd in
1463 de Grote Pestzaal gebouwd, toen nog bedoeld voor leprozen en in 1559 het ‘Lopershuis’.
De opvang van pestlijders dateert pas uit het midden van de 17de eeuw. Voor de ‘dollen’ werd
in 1564 een vleugel gebouwd. Na hun vertrek in 1854 volgde een grootschalige verbouwing
tot ‘Stads Arm- en Ziekenhuis’. Met de door de tijd wisselende bewoners kreeg het complex
verschillende namen: Leprooshuis, Pest-, Dol- en Leprooshuis, Buitenproveniershuis, Buitengasthuis, Stadsarmen en -ziekenhuis, Haarlems Tehuis voor Ouden van Dagen, Haarlems
Verzorgingshuis Schoterburcht, Crisiscentrum. De geschiedenis van het complex is enerzijds
een voorbeeld van het ideaal van naastenliefde en de zorg voor zwakkeren die hulp nodig
hebben. Anderzijds staat het voor het opsluiten en isoleren van mensen die er niet bij horen
en die de sociale orde verstoren.
Het museum heeft de deuren geopend van deze architectuur van de uitsluiting. Het museum
van de geest streeft naar het in beeld brengen van de mens in al haar facetten en het ter
discussie stellen van stereotype beelden om zo een bijdrage te leveren aan erkenning, waardering en begrip voor mensen. In het bijzonder van mensen in Nederland die afwijken van de
geldende ‘norm’ in hun gedrag, denken en emoties, in zowel positieve als negatieve zin, zowel
in het heden als het verleden.
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Het voormalig Pest- en Dolhuys is een uniek complex van historische gebouwen. Sinds 2005 is
hier ‘het Dolhuys, museum van de geest’ gevestigd. Vanwege een grootschalige restauratie is
het museum in 2019 tijdelijk gesloten. U krijgt echter tijdens de Open Monumentendagen de
unieke kans de restauratiewerkzaamheden te zien en plekken te bezoeken die na heropening
van het museum niet meer toegankelijk zijn voor het publiek.

Musea
13. ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland 47
Za 10 - 17 Zo 12 - 17
Museum Haarlem en het ABC Architectuurcentrum zijn
samen te vinden in het voormalig Sint Elisabeth’s of
Grote Gasthuis. Voor meer informatie over het Gasthuis zie de tekst bij Museum Haarlem (nr. 17). In het
ABC Architectuurcentrum worden diverse aspecten op
het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap,
interieur, fotografie, beeldende kunst en tuinarchitectuur belicht.
A. Tentoonstelling ‘Haarlem Filmstad’ // Tentoonstelling ‘In Haarlem staat een huis deel 2’ over water
en klimaatadaptatie

14. Archeologisch Museum (Vleeshal)
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Grote Markt 18K
Za 10 - 17 Zo 12 - 17
De kelder van de in 1602-1604 gebouwde Vleeshal is
vanaf het begin gebruikt voor de opslag van markt
waren. De zes kelders hadden allen een eigen ingang.
Inmiddels heeft de kelder, net als de rest van het
gebouw, een museale functie gekregen. Het Archeologisch Museum Haarlem is tegenwoordig gevestigd in
de kelder. De vitrines en het meubilair zijn op verrassende wijze ingepast aan het lage plafond van deze
verdieping, en laten van honderden jaren oude bodemvondsten zien die een schat aan informatie over het
verleden van de stad representeren. Tot de 17de eeuw
was de vleeshal van Haarlem gevestigd aan de Warmoesstraat. Deze vleeshal was veel te klein geworden,
waardoor veel vleeshouwers met hun kramen buiten
moesten staan. Er werd besloten om een nieuwe vlees
hal te bouwen en de locatie aan de Grote Markt zou
de mogelijkheid bieden voor 40 vleesbanken. De stad
koos voor het ontwerp van Lieven de Key en in 1602
werd begonnen aan het prestigieuze bouwproject. De
korte zijden van de nieuwe vleeshal werden voorzien
van trapgevels en versierd met obelisken. De ingang
met trap, aan de marktzijde, wordt geaccentueerd door
natuurstenen banden, waarnaast twee ossenkoppen
in omlijsting aanwezig zijn. De top is bekroond met
het stadswapen van Haarlem. Het lagere kelderpoortje

geeft toegang tot het museum. De lange zijgevel is
voorzien van drie rijk versierde topgevels.
A. Tentoonstelling ‘Het verleden van de velden’
over de archeologie van de Duin- en Bollenstreek //
Kinderspelletjes zijn van alle tijden, in het museum
zijn dit weekend verschillende (gratis) kinderactiviteiten te doen. Wat denk je van een fotospeurtocht:
herken jij alle details in ons monument? Of speel middeleeuwse spelletjes zoals bikkelen. Geef kleur aan de
Vleeshal of bouw zelf een middeleeuws kasteel of huis

De Vleeshal als recreatieplek
Toen de Vleeshal gerealiseerd was, kwam de
Haarlemse bevolking in groten getale een
kijkje nemen en werd het een toeristische
trekpleister. In het prestigieuze pand kwamen
mensen samen voor een recreatief wande
lingetje en een praatje. Onbewust bezorgden
ze daarbij voor veel overlast voor de vleeshouwers. De vleeshal was bedoeld voor de handel
en niet voor de wandel. Dit zorgde er voor
dat in 1605 een verbod werd ingesteld tegen
wandelen in de Vleeshal.

15. Dolhuys, museum van de geest
Schotersingel 2
Zie ook bladzijde 9.

Za 11 - 16 Zo gesl.

A. Doorlopend rondleidingen // Op zaterdag wordt
de unieke kans geboden om een kijkje achter de schermen te nemen tijdens de restauratiewerkzaamheden

16. Frans Hals Museum Hof en Hal
Locatie Hof: Groot Heilligland 62 (NIET gratis
toegankelijk) en locatie Hal: Grote Markt 16 (gratis
toegankelijk)
Za 11 - 17 Zo 12 - 17
Het bekende Frans Hals Museum (locatie Hof) werd
tussen 1607 en 1611 gebouwd als Oudemannenhuis
en is ontworpen door Lieven de Key. Van 1810 tot
1908 werd het gebouw gebruikt als Gereformeerd of
Burgerweeshuis. Sinds 13 mei 1913 is het als museum
in gebruik. Het museum is genoemd naar één van de
beroemdste schilders uit de Gouden Eeuw: Frans Hals.
Zijn monumentale groepsportretten en regenten zijn

A. Tentoonstelling Virtuoos! Israëls tot Armando; het
impressionisme vormt het startpunt, met grootmeesters als Isaac Israëls en Thérèse Schwartze.
Maar ook expressionisten als Karel Appel en Alphons
Freij-muth schilderden vaak virtuoos. Kolossale
abstracte doeken vol dynamiek, van Ger Lataster,
Armando en anderen, vormen met werk van
hedendaagse kunstenaars als Peggy Franck en Evi
Vingerling het sluitstuk van deze pure kijktentoonstelling van honderd jaar Nederlandse kunst

Frans Hals Museum - Hof
Om het grote geldbedrag voor de bouw van
het Oudemannenhuis bij elkaar te krijgen
werd er besloten om dit te doen via een oud
en beproefd middel: de loterij. In 1606 werd in
Haarlem een landjuweel gehouden, een soort
toneelwedstrijd voor amateurs. Een week lang

waren spelers en liefhebbers uit veel steden
aanwezig, die in de juiste stemming waren
om veel geld uit te geven. Zij kochten een of
meer loten en moesten in het inschrijvingsregister een rijmpje of spreuk schrijven om
zich herkenbaar te maken. Deze registers
zijn bewaard gebleven. Elke dag werden op
de Grote Markt de prijzen getrokken. De opbrengst van de loterij bedroeg 57.000 Vlaamse
ponden.

17. Museum Haarlem
Groot Heiligland 47
Za 10 - 17 Zo 12 - 17
Museum Haarlem en het ABC Architectuurcentrum zijn
samen te vinden in een vleugel van het voormalig Sint
Elisabeth’s of Grote Gasthuis. Het gasthuis werd hier in
1576 in het Minderbroederklooster gehuisvest, nadat
de gebouwen aan de Botermarkt bij de stadsbrand
waren vernietigd. Het is niet bekend of er van het
klooster nog iets over is. Het huidige complex dateert
deels uit de 17de eeuw, maar is daarna meerdere
malen ingrijpend gewijzigd. Zo is het hoofdgebouw aan de Gasthuisvest in 1871 gebouwd naar
ontwerp van stadsarchitect J.E. van den Arend. Begin
20ste eeuw zijn verschillende vleugels toegevoegd,
waaronder het gedeelte waarin het ABC en Museum
Haarlem. Museum Haarlem is het stadsmuseum van
Haarlem en Zuid-Kennemerland. Het museum vertelt
het verhaal van de recente en de oude geschiedenis
van de stad en haar omgeving. De aangrenzende
proveniershuisjes hebben ook ooit tot het gasthuis
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wereldberoemd. Voor hergebruik als museum zijn in
1913 gebouwdelen in de stijl van de 17de eeuw toegevoegd, zoal de museumvleugel aan de straatzijde.
Op Grote Markt 16 (locatie Hal) was ooit het Zandvoortse Vishuis gevestigd en tegenwoordig wordt het
gebruikt als entree tot het Frans Hals Museum, locatie
Hal (de gecombineerde entree naar de Verweyhal en
de Vleeshal). De naam Vleeshal is eenvoudig te ver
klaren. Dit gebouw, uit de 17de eeuw en ontworpen
door Lieven de Key, werd gebruikt voor het verhandelen van vlees. De grote hal waar oorspronkelijk
het vlees werd gekeurd en verhandeld is nu een
monumentale expositieruimte.
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behoord (Groot Heiligland 63 t/m 85). De inkomsten
van de verhuur van deze huisjes dekte onder meer de
kosten van het Gasthuis. De huisjes zijn tussen 1608
en 1616 gebouwd en vormen een mooi voorbeeld van
seriematig bouwen. Helaas zijn voor de uitbreiding van
het Gasthuis in 1931 de huisjes, op de voorgevels na,
afgebroken. Deze gevels zorgen nog voor een uniek
stukje historisch straatbeeld.

historische zalen worden uitsluitend door daglicht
beschenen. Verwonder je over de rijke collectie: van
schilderijen en tekeningen tot wetenschappelijke
instrumenten, van boeken tot mineralen en fossielen.

A. Tentoonstelling Haarlem Filmstad; de geschiedenis

vertoon van een voucher die te verkrijgen is in het

van de bioscopen in Haarlem, de Haarlemse filmin-

Stadhuis // In de moderne aanbouw, ontworpen door

dustrie en Haarlem als locatie voor (inter)nationale

Hubert-Jan Henket, is van 7 september t/m 5 januari

films // Rondleiding over de tentoonstelling ‘Haarlem

de tentoonstelling ‘Jong in de 19e eeuw’ te zien met

Filmstad’ // Rondleiding door twee verpleegsters om

prachtige portretten en genrestukken met kinderen

en rond het museum, waarin ooit het St. Elisabeths

in de hoofdrol

Gasthuis gevestigd was

18. Teylers Museum
Spaarne 16
Za 11 - 17 Zo 11 - 17
Kom naar Teylers, het Museum van de Verwondering.
Teylers is het oudste museum van Nederland en
het enige ter wereld met een authentiek gebouw én
interieur uit de 18e eeuw. Het museum is genoemd
naar Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778), een
vermogende Haarlemse zijdefabrikant en bankier. Als
Verlichtingsdenker bepaalde hij dat zijn vermogen na
zijn dood ten goede moest komen aan de bevordering
van kunst en wetenschap. In 1784 werd Teylers
Museum geopend, dat toen nog alleen bestond uit de
prachtige Ovale Zaal, gebouwd door Leendert Viervant.
De flamboyante gevel aan het Spaarne is ongeveer een
eeuw later opgetrokken en is een ontwerp van de
Weense architect Christian Ulrich. De sfeervolle

A. Op zaterdag en zondag is er om 13.00 uur een
(gratis) exclusieve rondleiding door het museum met
een bezoek aan de Natuurwetenschappelijke bibliotheek. Deze rondleidingen, zijn alleen toegankelijk op

19. De Vishal
Grote Markt 20
Za 11 - 17 Zo 13 - 17
De naam ‘Vishal’ verraadt al waar het gebouw ooit
voor diende, de vismarkt. Al voor de 17de eeuw stonden de viskramen op de Grote Markt. Om de stank van
vis te beperken, vooral in de zomer, werden de kramen
in de schaduw van de kerk geplaatst. In 1601 werd
de vismarkt gebouwd op dezelfde plek als waar de
kramen stonden. Ter vervanging van deze is de huidige
Vishal gebouwd in 1769. Nu is het deels een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse beeldende kunst.
A. Tentoonstelling ‘Ik Ontmoet Jou Hier In Deze Hal’,
met kunstwerken van vier atelierkunstenaars met
een geheel eigen beeldtaal en een fascinatie voor
kleur, transparantie en gelaagdheid

20. Brouwershofje
Tuchthuisstraat 8 A
Za 10 - 17 Zo gesl.
Het Brouwershofje is gesticht door Jacob Roeperszoon
en zijn zus Katharina in 1472. Het Brouwershofje, dat
ruimte bood voor 22 arme vrouwen die te oud waren
om in de brouwerij te werken, werd beheerd door
het Brouwersgilde. Het hofje werd tijdens de grote
stadsbrand van 1576 verwoest en in 1586 herbouwd.
Op het gietijzeren hek is de datum van herbouw
aangegeven. Met de herbouw werd het aantal woningen teruggebracht naar acht woningen. Bij de laatste
renovatie in 1987 zijn de acht huisjes samengevoegd
tot vier woningen.

21. Bruiningshofje
Botermarkt 9
Za 10 - 17 Zo 12 - 17
Met vier huisjes om een kleine binnentuin is het
Bruiningshofje één van de kleinste hofjes in Haarlem.
Het Bruiningshofje is gesticht in 1610 door de doopsgezinde Jan Bruininck Gerritsz. Verborgen achter een
hek bevindt zich de gang die toegang geeft tot het
hofje. Gerritsz. kocht diverse huisjes op rondom zijn
huis en het achtererf van zijn weefwinkel, waardoor
er een hofje ontstond met ruimte voor 6 bewoonsters.
Vier van de woningen zijn in 1936 afgebroken en vervangen door twee nieuwe woningen. De overige twee
woningen konden behouden blijven. In 1978 werden
de woningen gemoderniseerd en samengevoegd,
waardoor het hofje nu uit vier woningen bestaat.

22. Gravinnehof
Spaarne 100/102
Za 10 - 17 Zo gesl.
Het Gravinnehof is een hofje van de 21ste eeuw. Op
initiatief van de gemeente Haarlem is samen met de
Stichting Haarlemse Hofjes in 1991 een architectuurprijs uitgeschreven. Aanleiding hiervoor was het 750
jarig bestaan van de stad. De opgave was om een
nieuw ‘21e-eeuws hofje’ te bouwen op het voormalig
parkeerterrein tussen de Gravinnesteeg en de Helmbrekerssteeg. Dolf Floors maakte het winnende ontwerp.
Het Gravinnehof bestaat uit tien seniorenwoningen.
Door de muur langs de Gravinnehof is een ‘binnentuin’
ontstaan. Opvallend bij binnenkomst is de prachtige
plafondschildering van Gijs Fieling.
A. In de Gravinnehof is tijdens Open Monumentendagen de spiegelvijver te zien, net als de tuinkamer en
een galerij in de tuin

23. Hofje In den Groenen Tuin
Warmoesstraat 23
Za 10 - 17 Zo 12 - 17
Hofje In den Groenen Tuin is gesticht in 1616 door
Catharina Jansdochter, weduwe van Jacob Claeszoon
van Schoorl, met als doel schamele en oude vrouwen
onderdak te geven. In 1885 is het hofje herbouwd,
waarbij een nieuwe statige toegang werd gebouwd
aan de Warmoesstraat. Tijdens deze restauratie is
het aantal huisjes teruggebracht van 20 naar 18. Ter
gelegenheid van het 400-jarig bestaan is in 2016 een
hofjespomp in de tuin van het hofje geplaatst. Bij
de achteringang aan de Lange Veerstraat 24 (alleen
toegankelijk voor bewoners) is een gevelsteen aanwezig die het bekijken waard is.
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Hofjes

24. Hofje De Bakenesserkamer
Wijde Appelaarsteeg 11F
Za 10 - 17 Zo 12 - 17
Het hofje De Bakenesserkamer is het oudste nog
bestaande hofje in Nederland en werd in 1359 door
Dirck van Bakenes gesticht. Het hofje was bedoeld
voor alleenstaande, oude vrouwen die niet zelfstandig
konden wonen. Er waren 20 kleine woningen die
‘camers’ werden genoemd. In het hofje is er over de
eeuwen heen veel verbouwd. Zo kwam er in één van
de hofjeswoningen een regentenkamer in 1663. Echter,
het historische karakter van het hofje is altijd behou
den gebleven. Niet alleen door de mooie gevelsteen,
maar onder andere ook door de waterpomp in de
binnentuin.

25. Hofje van Loo
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Barrevoetestraat 7c
Za 10 - 17 Zo 12 - 17
Het Hofje van Loo is door stadsbestuurder Symon
Pieterszoon van Loo en zijn vrouw Godelt
Willlemsdochter gesticht in 1489. Later is het hofje
overgedragen aan het Sint Elisabeths Gasthuis.
Hofje van Loo bestond uit dertien huisjes die in de
17de eeuw gebouwd zijn, maar met de verbreding
van de Barrevoetsteeg in 1885 zijn drie woningen
verloren gegaan. Hiermee verloor ook het hofje haar
beslotenheid, doordat de binnentuin toen direct aan
de Barrevoetsteeg kwam te liggen. Over het lage hek
is nu vanaf de staat de binnentuin zichtbaar. De poort
van het hofje is verdwenen, maar op de waterpomp is
het wapen van de Heilige Elisabeth (de drie kronen)
nog terug te vinden.

26. Hofje van Noblet
Nieuwe Gracht 2
Za 10 - 17 Zo gesl.
Het Hofje van Noblet is gesticht in 1760 door Leonard
Noblet. De 20 woningen van het hofje zijn gebouwd
in de tuin van het woonhuis ‘Haerlem en Spaargesigt’,
dat eigendom was van de familie Noblet. De bewoonsters van het hofje werden, in vergelijking met andere
hofjes in die tijd, rijk bedeeld door de regenten. De
regentenkamer bevindt zich in het hoofdgebouw van
het hofje en heeft nog het originele goudleerbehang
op de wanden zitten. Met de laatste verbouwing in
1992 zijn enkele woningen samengevoegd, waardoor

het aantal van twintig naar zestien woningen is
gegaan.

27. Hofje van Staats
Jansweg 39
Za 10 - 17 Zo gesl.
Het Hofje van Staats is gesticht uit de nalatenschap
van de Haarlemse garenreder en -handelaar Ysbrand
Staats. Op 29 juli 1730 werd door zijn broer de eerste
steen gelegd. De oorspronkelijk 30 huisjes, zijn tijdens
de restauratie van 1990 samengevoegd tot twintig
woningen. Het is één van de grootste hofjes in
Haarlem. Bijzonder is de ruime binnentuin, het
opzichterhuisje, het mortuarium en de washokjes. Het
mortuarium doet heden ten dage dienst als fietsenberging. De toegang tot het hofje is via het patriciërshuis.
In het torentje van het huis bevindt zich een uurwerk,
een slagklok en een windijzer.

28. Johannes Enschedé Hof
Korte Begijnestraat 18 - 36 (op zondag alleen
bereikbaar via Hofje De Bakenesserkamer)
Za 10 - 17 Zo 12 - 17
Het Johannes Enschedé Hof is het jongste hofje van
Haarlem. Dit monumentale hofje van de toekomst
uit 2007 is ontworpen door grafisch ontwerper Joost
Swarte en architect Henk Döll en heeft tien woningen
voor alleenstaande ouderen. Het ontwerp verwijst naar
natuur (hout en groen) en cultuur (zie bijv. het glasin-loodraam). Door middel van de materiaalkeuze is
getracht het basisidee van een hofje tot uitdrukking te
brengen (beslotenheid). In de gemetselde buitenmuur
zijn twee gouden vlakken aangebracht die overdag de
zon in de donkere steeg weerkaatsen. Verder is in de
muur het oude logo van de Firma Enschedé ingemetseld. Dit oude logo, de gestileerde letters van Johannes
Enschedé, is in 2007 precies teruggeplaatst op de plek
waar het logo oorspronkelijk in de muur zat bij het
voormalige gebouw van de Firma. Het Johannes
Enschedé Hof is ook bereikbaar via het oudste hofje
van Haarlem, namelijk via het hofje De Bakenesserkamer. Met één stap een overbrugging in tijd van 600
jaar!

Sport en (buiten)spel

Aan het einde van de 19de eeuw werden sport en andere vormen van lichaamsbeweging
steeds meer als waardevolle (vrije) tijdsbesteding gezien voor de gezondheid. Deze nieuwe
visie leidde tot de komst van georganiseerde sportbeoefening in clubs en bonden in Haarlem.
Nieuwe sporten waaiden over uit Engeland, zoals cricket, hockey en voetbal. De eerste liefhebbers van deze nieuwe sporten waren in de betere standen te vinden. Hier had men simpelweg
meer tijd, geld en gelegenheid om te sporten.
De middelbare scholier Pim Mulier (1865-1954) maakte kennis met het Engelse voetbal tijdens
een vakantie en hij wilde deze sport dolgraag ook in Haarlem spelen. Maar het was in die
tijd nog niet makkelijk om ergens een bal te kopen. Uiteindelijk kocht hij er een in Amsterdam. Sindsdien werd op de weilanden rondom De Hout voetbal gespeeld door Mulier en zijn
vrienden, tot grote ergernis van de boswachter. De vasthoudendheid van Mulier resulteerde
uiteindelijk in de oprichting van de eerste voetbalclub van Nederland in 1879: de Koninklijke
Haarlemsche Football Club (HFC).
Leuk feitje:
Op 15 september 2019 bestaat de Koninklijke HFC precies 140 jaar! Op zondag is een jubileumwedstrijd
tegen voormalig HFC Haarlem. Zie voor meer informatie konhfc.nl.
L: Het team van de Haarlemsche Footbal Club in circa 1880 [Noord-Hollands Archief].
R: Kolfspeler op het ijs. De man staat op schaatsen en is gekleed in sporttenue. Zijn linkerhand heeft hij in een mof gestoken
en met de rechterhand steunt hij op een kolfstick [Noord-Hollands Archief].
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Haarlem is een stad waar sport en spel al vroeg een belangrijke rol speelde. Zo had Haarlem
aan het einde van de 14de eeuw al een heus sportveld. Hiermee was het de eerste stad ter
wereld met een eigen sportveld! Dit veld had men te danken aan hertog Albrecht van Beieren,
die in 1390 de ‘Baen’ buiten de stadsmuren aan de Haarlemmers schonk als speelveld. Het
eerste spel dat hier werd gespeeld was het kolfspel of het kolven. Men sloeg een bal met een
kliek (slaghout) tegen een paal om zo punten te scoren. Het was een populair spel in de 17de
eeuw en het werd zelfs in de winter op het ijs van de stadssingel gespeeld.
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Wijnbergshofje			
Zuiderhofje 			

Industriële / bedrijfsmonumenten
Molen de Adriaan			
Molen de Hommel			
Molen van de Schoterveenpolder
De Vijfhuizer Molen			

Kerken
Bakenesserkerk 			
Evangelische Broedergemeente		
Groenmarktkerk 			
Lutherse Kerk			
Maria Kerk
		
Nieuwe kerk 			
Remonstrantse Kerk			
Sint Josephkerk 			
Vereenigde Doopsgezinde
Gemeente Haarlem			
Wilhelminakerk Haarlem
		
Andere monumenten
Anno Haarlem			
Broodkantoor Pastoor Blommert
Droste Cacao 			
Gerechtsgebouw			
Hart				
Heiligen Huisjes			
De Hoofdwacht			
Huis Barnaart			
Kantoor van Levensverzekeringsmaatschappij “De Onderlinge van 1719”
Loge Gebouw Haarlemse
Vrijmetselaars Stichting 		
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De Waag			
Zaamen			
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Plekken van Plezier
Antiquariaat De Vries & De Vries
Kapel RK Begraafplaats St. Barbara
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Sociëteit Koinonia 			
Sociëteit Trou moet Blycken		
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Muzikaal vermaak
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Frans Loenenhofje 			
Grote of St. Bavokerk 		
Hofje Willem van Heijthuijsen 		
KoepelKathedraal Haarlem		
Oud-Katholieke Kerk HH. Anna en Maria

Musea
ABC Architectuurcentrum 		
Archeologisch Museum (Vleeshal)
Dolhuys, Museum van de Geest
Frans Hals Museum, locaties Hof en Hal
Museum Haarlem			
Teylers Museum 			
De Vishal 			

Hofjes
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Gravinnehof			
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29. Luthers Hofje
Witte Herenstraat 16
Za 10 - 17 Zo 12 - 17
Het Luthers Hofje is door de Lutherse Gemeente
gesticht rond 1615 als huisvesting voor bejaarde vrouwen. Ooit waren de bewoners, zoals de naam al doet
vermoeden, Lutheranen. Tegenwoordig benoemt de
kerkenraad van de Lutherse kerk alleen nog maar het
hofjesbestuur. De eerste vier woningen zijn pal tegen
de Lutherse Kerk aan gebouwd. De daken van deze
woningen zijn verlaagd om de lichtinval in de kerk te
behouden. In 1648 zijn er vijf woningen bijgekomen.
Uniek in dit hofje is de stenen buitenpreekstoel, die
vastzit aan de regentenkamer. In 1982 is het hofje
gerestaureerd en zijn enkele woningen samengevoegd,
waardoor er nu nog vijf woningen aanwezig zijn.

30. Proveniershof
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Proveniersplein 140
Za 10 - 17 Zo 12 - 17
Op de plek van het Proveniershof was vroeger
het vrouwenklooster St. Michael gevestigd. Na de
hervorming werd het pand aan de Schutterij van St.
Joris gegeven. Het klooster werd in 1591 afgebroken
en vervangen door een nieuw doelengebouw. De
voormalige kloosterhof werd gebruikt als schietterrein.
Na het vertrek van de schutterij is het pand even een
stadsherberg geweest. In 1706 werd het complex
verbouwd tot een soort verzorgingshuis voor oudere
mensen uit de gegoede burgerij. Voor een eenmalig
bedrag van 3000 gulden kon men zich inkopen om
later onderdak en voeding in dit hofje te krijgen. Aan
het einde van de 18de eeuw werden de meeste
woningen regulier verhuurd en verloor het verzorgingshuis zijn functie. Van 1810 tot 1866 werd het
proveniershuis een oudemannenhuis.

de afgebroken toren. Binnen zijn op de begane grond
nog enkele gotische gewelven te zien. De gevelsteen
met de Heilige Ursula, die de plaats van het klooster
memoreert, is te zien in de gevel van Ursulastraat 4.

32. Teylers Hofje
Koudenhorn 64
Za 10 - 17 Zo gesl.
Het Teylers Hofje is gesticht in 1787 uit het nala
tenschap van Pieter Teyler van der Hulst. Het werd
ontworpen door architect Leendert Viervant die ook
het ontwerp van de Ovale Zaal in het Teylers Museum
op zijn naam heeft staan. Het hofje bestaat uit 24
huisjes voor oudere, arme dames van alle kerkelijke
gezindten, rondom een binnentuin met een grasveld.
Bijzonder aan het ontwerp is de monumentale entree
aan de Koudenhorn. Deze statige entree heeft een
neoclassicistische façade met Dorische zuilen en een
hekwerk van smeedsierwerk.

33. Wijnbergshofje

Ursulastraat 16
Za 10 - 17 Zo gesl.
Het Remonstrants Hofje is in 1773 gesticht door mevr.

Barrevoetestraat 4
Za 10 - 17 Zo gesl.
Het Wijnbergshofje is vermoedelijk in 1652, verbouwd
tot hofje. Voor die tijd was het in gebruik als vermaanof predikhuis (kerk) van de Hoogduitse Doopsgezinde
Gemeente. De gevelsteen draagt het jaartal 1662 maar

I. van Leeuwarden op de plek waar voorheen het
Ursulaklooster stond. Het hofje was voor ongehuwde
vrouwen van de Remonstrantse Gemeente. In het
hofje zijn nog sporen van het voormalige klooster
terug te vinden. In de westgevel van het voorgebouw,
vermoedelijk de kloosterkapel, zijn sporen te zien van

de nog bewaarde lijst van regenten begint pas bij het
jaartal 1673. Het hofje is in 1872 herbouwd. Het achterhuis met de oorspronkelijke regentenkamer stond al
geruime tijd op de rijksmonumentenlijst. Pas in 1999
zijn de negen nog aanwezige huisjes aangewezen als
rijksmonument.

31. Remonstrants Hofje

Zuiderstraat 12 Za 10 - 17 Zo 12 - 17
Het Zuiderhofje is in 1640 gesticht door het echtpaar
Jacques van Damme en Elisabeth Blinckvliet en telde
veertien woningen voor doopsgezinde vrouwen. De
namen van het echtpaar mochten, vanuit de doopgezinde overtuiging, niet verbonden worden aan het
hofje. Daarom werd het Zuiderhofje vernoemd naar de
straat waar het hofje zich bevindt. In 1891 moest het
hofje volledig herbouwd worden. Naar ontwerp van
Ant. J. Salm kwam aan de straatzijde een nieuw hoofdgebouw met enkele woningen en een regentenkamer.
De wanden van de regentenkamer zijn bekleed met
goudleerbehang.

Industriële &
bedrijfsmonumenten
35. Molen De Adriaan
Papentorenvest 1a
Za 12 - 17 Zo 12 - 17
in de onderbouw rolstoeltoegankelijk
De trasmolen de Adriaan werd door Adriaan Dubois
in 1778 gebouwd op de fundamenten van een oude
verdedigingstoren. Gedurende 25 jaar werd hier onder
andere tufsteen vermalen tot tras, waarmee watervaste metselmortel gemaakt kon worden. In 1932 brandde
de molen geheel af. In 1999 is de molen door

inspanning van velen op basis van historische tekeningen en documentatie herbouwd, in 2002 volgde de
voltooiing. De molen is nu museum en trouwlocatie.

36. Molen de Hommel
Hommeldijk 20
Za 10 - 17 Zo 12 - 17
In 1879 werd de Hommel (of Kleine molen) gebouwd
om de Kleine Polder onder Haarlemmerliede en
Spaarnwoude te bemalen. Het is een poldermolen
van het type achtkante bovenkruier. Gebouwd om de
waterstand in de polder te regelen. In 1944 werd de
molen onklaar gemaakt, omdat de Duitse bezetter de
Grote en Kleine Polder onder water wilde hebben. In
1967 sloeg de bliksem in de molen en brandde gedeeltelijk af. De restauratie werd in 1972 uitgevoerd door
molenmaker Fray. Hij liet de achterkant wegtakelen
en naar zijn werkplaats brengen. Na herstel werd de
molen in delen weer teruggeplaatst op haar fundering
en ter plekke draaivaardig gemaakt.

37. Molen van de Schoterveenpolder
Schoterveenpolder 1 (via dijk Jan Haringstraat)
Za 10 - 17 Zo 12 - 17
De poldermolen van de voormalige Schoterveenpolder,
gelegen aan de westrand van de stad, is een omstreeks
1635 gebouwde wipmolen. Hij bemaalde oorspronkelijk de circa 205 ha grote Schoterveenpolder via een
lange voorboezem op het Noorder Spaarne, een deel
van Rijnlands boezem.

38. De Vijfhuizer Molen
Vijfhuizen 9 (Groeneweg/Ringvaart)
Za 10 - 17
Zo 12 - 17
De Vijfhuizer molen is een in 1874 gebouwde achtkante bovenkruier met een rietgedekte romp en kop
aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer, vlakbij de
brug naar Vijfhuizen. Het is een zogeheten grondzeiler
en poldermolen waarvan de wieken een vlucht hebben
van ruim 20 meter, oorspronkelijk bedoeld voor het
bemalen van de Vijfhuizer Polder.
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34. Zuiderhofje

Kerken
39. Bakenesserkerk
Vrouwestraat 12
Za 10 - 17 Zo 10 - 17
De Bakenesserkerk is net als de Onze Lieve Vrouwe
kapel gesticht door Willem II, graaf van Holland en
Zeeland in de 13de eeuw. Het huidige gebouw is
oorspronkelijk vijftiende-eeuws. De oudste vermelding
stamt uit 1486 en betreft het noordelijk schip van de
kerk en het onderste deel van de toren. Het bovendeel
van de toren dateert uit het begin van de zestiende
eeuw. In het interieur zijn in de koorsluiting nog de
laatgotische beelden uit circa 1470 te zien van Maria,
de Drie Koningen en Evangeliste. In 2010 - 2011 is
de kerk gerestaureerd en geschikt gemaakt voor
hergebruik door de afdeling Archeologie van gemeente
Haarlem.

40. Evangelische Broedergemeente
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Parklaan 34
Za 10 - 18 Zo gesl.
De zaalkerk van de Evangelische Broedergemeente
of Hernhuttergemeenschap is in 1876 gebouwd naar
ontwerp van D.E.L. van den Arend. De voorgevel is in
eclectische stijl met rondboogvensters in zware
omlijstingen en een gevelbekroning met kruisbloem.
In het interieur zijn nog onder andere twee achtarmige bronzen kroonluchters aanwezig, oorspronkelijk bedoeld voor de gasverlichting.
A. Een presentatie met foto’s van kerkelijke feesten //

Zaterdag 14 september is er om 17.00 uur een zangdienst met feestelijke liederen van de Evangelische
Broedergemeente

41. Groenmarktkerk
Nieuwe Groenmarkt 12
Za 10 - 17 Zo 13 - 17
Officieel is de kerk vernoemd naar de heilige Antonius
van Padua, ook een Franciscaan, maar voornamelijk
bekend als de patroonheilige van verloren voorwerpen.
De kerk werd ontworpen door Tieleman Franciscus
Suys. Suys was hofarchitect van Koning Willem I en
later ook van de Belgische koning Leopold I en heeft
op die manier een grote hoeveelheid zogenaamde
waterstaatskerken op zijn naam staan. In Nederland is
de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam waarschijnlijk
zijn bekendste werk. De Groenmarktkerk is gebouwd in
een neoclassicistische stijl, zoals bij waterstaatskerken gebruikelijk was, maar bezit, als niet officiële
waterstaatskerk, voornamelijk binnenin ook veel
barokke elementen. Het pronkstuk van de kerk is het
hoofdaltaar met engelen, dat werd ontworpen door de
Antwerpenaar Pieter Jozef de Cuyper.
A. Tentoonstelling (op de eerste verdieping van de
kerk)

42. Lutherse Kerk
Witte Herenstraat 22
Za 10 - 17 Zo 13 - 17
De Lutherse Kerk werd in 1615 gebouwd op de plaats
van het voormalige Witteheren klooster (Norbertijnen
klooster, zie ook Frans Loenenhofje en Luthers hofje).

44. Nieuwe Kerk

gebakken heerlijkheden om het plezier te omlijsten

Nieuwe Kerksplein 36
Za 12 - 17 Zo 12 - 17
De Nieuwe Kerk is in 1649 ontworpen door Jacob van
Campen naar het model van de tempel van Jeruzalem
(zoals men zich die in de 17de eeuw voorstelde). De
ingezwenkte steunberen aan de buitenzijde, de strenge
gevelopbouw die de kerk een (tempel)burcht geeft en
de opgang naar de preekstoel, zijn typerende stijlkenmerken voor dit model. De toren dateert uit 1613 en
werd gebouwd in Hollandse renaissancestijl door de
Haarlemse stadsarchitect Lieven de Key als toevoeging
aan de toenmalige St. Annakerk.

43. Mariakerk

45. Remonstrantse Kerk

Rijksstraatweg 355
Za 12 - 16 Zo 12 - 16
De Mariakerk is in 1936 gebouwd ter vervanging van
een neogotische kerk. In plaats van het vergroten van
de bestaande kerk, koos men hier voor nieuwbouw
naar ontwerp van de architecten A. Voorvelt en
G. Simons. Beide architecten zijn vertegenwoordigers
van de zogenaamde Delftse School. Deze stroming
streefde naar een eenvoudige en harmonieuze architectuur waarin de functie van het gebouw herkenbaar
was zonder uitbundige decoratie. Dit komt goed tot
uitdrukking in het sobere maar afgewogen bakstenen
in- en exterieur. In plaats van een afgewerkt plafond is
de kapconstructie bewust in het zicht gelaten. De twee
keramische reliëfs van W.C. Brouwer in de voorgevel
en een muurschildering van Lode Senger in de Mariakerk zijn een van de weinige decoratieve elementen
die de kerk bevat. Voor de structuur van de Mariakerk,
die van oorsprong ‘Onze Lieve Vrouwe van de zeven
smarten en Sint Bavo’ heette, heeft de vroegchristelijke
architectuur uit Italië als inspiratie gediend. Het ge
bouw is uitgevoerd als een basilica. Kenmerkend daarvoor is de hoge middenbeuk die in hoogte boven de
zijbeuken uitsteekt. In het interieur is deze scheiding

Oranjekade 1
Za 13.30 - 17 Zo gesl.
Naar neorenaissancistisch ontwerp, bouwde A. van
der Steur jr. in 1886-1887 de Remonstrantse Kerk. Het
gebouw is opgetrokken in oranjekleurige baksteen,
die wordt afgewisseld door in kunstzandsteen uitgevoerde ‘speklagen’. Niet altijd heeft de Remonstrantse
Gemeente Haarlem in dit gebouw gezeten. In de
eerste jaren hadden zij geen vaste kerk vanwege de
vervolgingen van Remonstranten. In 1640 kwam er
een einde aan de omzwervingen door de aankoop van
een mouterij, die dienst deed tot de oplevering van de
huidige kerk in 1887. De lezenaar op de preekstoel en
het houtsnijwerk aan weerszijden van het orgelfront
zijn afkomstig uit de oude remonstrantse schuilkerk.
Dit houtsnijwerk in vergulde uitvoering is mogelijk vervaardigd door de Amsterdamse beeldhouwer Norma
(1790). Sinds 1976 is de Remonstrantse Kerk tevens de
kerk van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in
Haarlem. Het oorspronkelijke woonhuis achter de kerk
is in 1923 aangekocht en draagt de benaming ‘Remonstrantenhuis’. Deze woning was in gebruik als kosterij.
Boven de ingang staat Paschier de Fijne afgebeeld op
een medaillon.

A. Rondleidingen waarbij met veel plezier vertelt
wordt over het interieur en de plek waar al ruim
400 jaar mensen samenkomen om te zingen, bidden,
luisteren en elkaar te ontmoeten // Op het kerkplein
is er voor iedereen koffie, thee en limonade met zelf

gemarkeerd door gemetselde kolommen. Links van de
kerk bevindt zich een semi-vrijstaande klokkentoren en
rechts een semi-vrijstaande doopkapel. De bijzondere
glas-in-loodramen in de kapel zijn van Joep Nicolaas.
A. Fototentoonstelling over de geschiedenis van de
parochie

46. Sint Josephkerk
Jansstraat 43
Za 13 - 17 Zo 14 - 17
De huidige Sint Josephkerk werd in 1843 in gebruik
genomen als opvolger van een schuilkerk. Deze
waterstaatskerk is direct na de reformatie gebouwd in
neoclassicistische stijl. De Sint Josephkerk beschikt
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In de tweede helft van de 19de eeuw werd de kerk
voorzien van een nieuwe voorgevel. Bijzonder zijn de
preekstoel en de eikenhouten banken uit de tweede
helft van de 17de eeuw en het eikenhouten doophek.
In de kerk bevindt zich het uit de 19de eeuw stammende Ströbelorgel.

galerijen hangen kleinere versies van de kroonluchter.
In hetzelfde jaar werden de glas-in-loodramen met
leliemotief geplaatst.

48. Wilhelminakerk Haarlem

over een ingetogen en inspirerend interieur,
glas-in-loodramen, schilderingen en beelden en een
karakteristiek hoogaltaar. De ramen zijn het werk van
de meesterglazenier Jules Dobbelaere uit Brugge,
terwijl de twee zijaltaren het werk zijn van de architect
Pierre Cuypers. Daarnaast staat in de kerk een van de
mooiste orgels van Nederland, het Lindssen-Adema
orgel uit 1906. Vanaf de jaren 30 vinden er in de Sint
Josephkerk hoogmissen met gregoriaanse gezangen
plaats.
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47. Vereenigde Doopsgezinde kerk
Gemeente Haarlem

Gedempte Oude Gracht 61
Za gesl. Zo 13 - 17
De Wilhelminakerk is gebouwd in 1919-1921 als gereformeerde kerk. De bouwstijl is door architect
A. de Maaker uitgevoerd in traditioneel zakelijke stijl
met invloed van de Amsterdamse School. Deze stijl
is terug te zien in de vormgeving van de raambekro
ningen, de torenklok en de glas-in-loodramen. In
1983 werd op de tribune boven de ingang het orgel
van de Rotterdamse Mathenesserkerk geplaatst, een
instrument uit 1932 van orgelbouwer J. de Koff. Van
het oorspronkelijke orgel boven de kansel bleef alleen
het front over. Met het 60-jarig bestaan van de kerk in
1981 kreeg de kerktoren een wijzerplaat, een klok en
een torenhaan.

Overige monumenten

Frankestraat 24
Za 10 - 17 Zo 13 - 17
De kerk van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente
Haarlem is gebouwd in 1681-1683 als schuilkerk. Het
inpandig gelegen kerkgebouw wordt toegeschreven
aan architect Jan de Bray. De kerk heeft in elke hoek
een ingang. Oorspronkelijk waren deze kerkingangen
slechts via twee smalle steegjes in de Peuzelaarsteeg
te bereiken. In 1717 werd een poort gebouwd in de
Frankestraat. Naarmate de 18de eeuw vorderde kregen
de Doopsgezinden in Haarlem steeds meer aanzien
en in 1757 vond een aantal welgestelde leden dat het
tijd was voor een deftiger toegang. Zij bekostigden de
bouw van een grote en voor Doperse begrippen opvallende poort in de Grote Houtstraat 43. De bijgebouwen
aan de Frankenstraat uit 1902 zijn in neorenaissance

49. Anno Haarlem

stijl ontworpen met neogotische en jugendstil
elementen door J.A.G. van der Steur. De preekstoel
dateert uit 1891. Het huidige orgel is gebouwd door de
orgelbouwers Ahrend en Brunzema en werd in 1968
geplaatst. De elektrische kroonluchter is ontworpen
door architect A.W. Weismann in 1912. Boven de

Nederlandse spoorlijn tussen Amsterdam en Haarlem.

Grote Markt 2
Za 11 - 16 Zo 12 - 16
Bij het bezoekerscentrum ‘Anno Haarlem’, gevestigd
in het Haarlemse Stadhuis, is de stap over de drempel
een stap in de geschiedenis van Haarlem. Al sinds de
14de eeuw is het stadhuis het ‘hart’ van Haarlem. U
begrijpt; als de muren van het stadhuis konden praten
zouden ze vol verhalen zitten. Helaas hebben de muren
nog nooit een woord gezegd. Toch valt er in de kelders
van het stadhuis genoeg over de rijke geschiedenis van
Haarlem te ontdekken. Zo is er de animatie ‘Haarlem in
Vogelvlucht’ te bekijken. In beeld en geluid kom je bij
de vroegste bewoners van het gebied aan het Spaarne,
ben je bij de bouw van de Sint Bavokerk, zie je de gloriedagen van de Gouden Eeuw en aanleg van de eerste

50. Broodkantoor Pastoor Blommert
Lange Veerstraat 21b
Za 10 - 17 Zo gesl.
Achter de panden aan de Lange Veerstraat ligt een
uniek inpandig huisje dat de geschiedenis is ingegaan

51. Droste Cacao
Max Euweplein 2
Za 12 - 17 Zo 12 - 17
De oorsprong van de cacao en chocoladefabriek van
Droste is gelegen in de Grote Houtstraat. Hier begon
Gerard Droste in 1863 een koek- en banketbakkerij. In
1890 werd in de kelder van het pand een chocolade
fabriek gestart. Dat verliep zo voorspoedig dat na een
jaar de productie al werd verplaatst naar een bedrijfsgebouw aan het Spaarne. Naast meer ruimte voor de
productie konden zo ook de cacaobonen direct via het
water worden aangevoerd. Er zijn nog meerdere onderdelen van het fabriekscomplex over; een silo uit de
jaren vijftig, de branderij en de pakkerij. De branderij
is in 1911 gebouwd naar ontwerp van J. van den Ban.
Het is de kleinste van de twee gebouwen met op de
nok van het dak een lichtkap. Als draagconstructie
is een staalskelet toegepast. De veel grotere pakkerij,
met het beroemde beeldmerk van de Drosteverpleegster, dateert uit 1922. Het gebouw is van de hand van
J.J. van Noppen en heeft een betonskelet. Het herbergde zolders voor de cacaobonen en afdelingen voor het
verpakken en verzenden van de chocolade.

In 1930 is hier nog een verdieping bovenop gebouwd.
Vanaf 1986 dienden de gebouwen enkel nog voor opslag, waarna tussen 2004 en 2009 het complex werd
herontwikkeld en verbouwd tot woningen.
A. Rondleidingen // Evenement: Word vriend van
Droste

52. Gerechtsgebouw
Jansstraat 81
Za 12 - 17 Zo gesl.
Het rechtbankgebouw in de Jansstraat is speciaal voor
deze functie gebouwd in 1889-1890. Architect W.C.
Metzelaer - hij ontwierp ook de koepelgevangenis gebruikte daarvoor de stijl van de neorenaissance,
want dat was gebruikelijk voor een overheidsgebouw.
Het woord JUSTITIA op de dakrand boven het bordes
laat geen twijfel over de functie. Achter die 19deeeuwse voorgevel gaat nu een modern complex
schuil waar ook andere, en veel oudere panden in de
Jansstraat aan gekoppeld zijn, zoals het voormalig
bisschoppelijk museum en het Jozefhuis.
A. Maak een selfie in toga // Kinderspeurtocht //
Rondwandeling

53. Hart
Kleine Houtweg 18
Za 12 - 17 Zo gesl.
Het voormalig Doopsgezind Weeshuis is rond 1870
ontworpen door architect A. van der Linden. Het statige pand op de Kleine Houtweg wordt gekenmerkt
door een neoclassicistische voorgevel, waarvan de
middenpartij verhoogd is en bekroond door een klokkentoren. De ruimtelijkheid is opmerkelijk, ook omdat
het aantal wezen in die tijd al terugliep. Het weeshuis
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als ‘het broodkantoor van Pastoor Blommert’. Het
broodkantoor werd vanaf 1665 gevestigd in de Lange
Veerstraat en kon tot stand komen doordat de gehele
erfenis van pastoor Blommert voor ‘de gemeene armen
van de katholycke religie’ was benoemd. Recent is het
huisje grondig gerestaureerd waarbij ook weer oude
kleuren terug zijn gebracht. Geveltje met kruiskozijn en
interieur met wenteltrap.

telde beneden tien en boven twaalf vertrekken, maar
meer dan zestien wezen hebben nooit tegelijkertijd in
dit huis gewoond. Het tehuis aan de Kleine Houtweg
was modern voor die tijd; er waren aparte badkamers
met stromend water. Van de kenmerkende neoclassicistische details die overal terugkomen, zoals een strenge,
eenvoudige compositie, reliëfachtige dieptewerking
en het koele en heldere kleurgebruik, is het schilderij
van de Regenten van het Weeshuis (1834) van Jan
Adem Kruseman erg bijzonder. Dit olieverf schilderij is
in opdracht van de regenten gemaakt ter gelegenheid
van het 200-jarig jubileum van het weeshuis. De neoclassicistische bouwstijl en de ruimtelijkheid ademen
elegantie en staan symbool voor de mogelijkheid
voor (jonge) cursisten om te groeien, om zichzelf te
verrijken en geïnspireerd te raken.
A. Op zaterdag opent Hart weer haar deuren voor de
jaarlijkse Open Dag; een bruisende dag waarop jong
en oud naar hartenlust kan kennismaken met de
activiteiten die onder het dak van Hart plaatsvinden
- 24 -

54. Heiligen huisjes
Lekstraat / Jan Gijzenkade
Beide dagen rondleidingen
De zogenaamde ‘Heiligen Huisjes’ is een serie van 61
woningen. Deze woningen zijn in 1932 gebouwd door
woningbouwvereniging Sint Jozef op initiatief van de
R.K. Vereeniging voor Groote Gezinnen naar ontwerp
van architect J. van Velsen (1902-1990). De woningen

voor gezinnen met minimaal zes kinderen waren voor
die tijd relatief luxueus. Elk huis had een eigen badkamer en voortuin. De kinderen sliepen op de zolder en
speelden buiten met elkaar. Deze mooie woningen en
de leuke omgeving waren voor de ouders en hun kinderen “een plek van plezier”. Wat betreft het uiterlijk
werd gekozen voor een traditionalistische architectuur
waarbij de voor die tijd bijzondere uitgebouwde ingangen opvallen. Een enkel element verwijst nog naar
de Amsterdamse school. De naam ‘Heiligen Huisjes’
is ontleend aan de 60 beelden van heiligen die de
voorgevel van elke woning sieren. Deze zijn gemaakt
van Frans zandsteen door de toen nog weinig bekende
Haarlemse beeldhouwer Mari Andriessen (1897-1979).
Het was één van zijn eerste betaalde opdrachten.
Andriessen koos een bonte verzameling van heiligen.
Naast Maria is bijvoorbeeld Sint Gertruut afgebeeld,
de beschermheilige tegen muizenplagen. Later zou
hij vooral bekend worden als beeldhouwer van grote
beelden en oorlogsmonumenten. In 2010 zijn zowel
de beelden als de woningen gerenoveerd. Tegenover
de Heiligen Huisjes lag het voormalige stadion van de
Haarlemsche Football Club (HFC).
A. In samenwerking met Gilde Haarlem organiseert
woningcorporatie Ymere rondleidingen bij de
Heiligen Huisjes: beide dagen om 12.00 en 14.00 uur
(duur ca. 1 uur). Verzamelen op het plein voor de
Maria-Kerk, Rijksstraatweg 355

Als Haarlem een plek heeft waar al eeuwenlang plezier wordt gemaakt, is dat wel de
Haarlemmerhout. Op mooie dagen is het een van de meest geliefde plekken in de stad om te
wandelen, te picknicken en om de natuur op te snuiven met de stad op een steenworp afstand.
Of, zoals de Hout in 1844 werd beschreven: “ Verruklijk schoon tafreel, waarop wij eindeloos
staren. Een ware tempel Gods, met groeijende pilaren”. Nu is het begrip ‘plezier’, net als de
opvatting van vermaak en ontspanning, in de loop der tijd aan verandering onderhevig.
Gold de Hout in de 19de eeuw vooral als Haarlems lustprieel, een populaire attractie voor het
destijds opkomende toerisme, in de vroege 16de eeuw vormde het oeroude bos op de grens
van de stad Haarlem en de heerlijkheid Heemstede een ideale plek voor tapperijen - ‘alwaer
de Haarlemmer Poorters’ - de stadsbewoners - ‘in menigte gingen drinken’. Op deze plek, juist
buiten de jurisdictie van Haarlem, kon men immers accijnsvrij tappen. Het is niet verrassend
dat de stad stevig optrad tegen deze derving van inkomsten. Een algemeen tapverbod voor
de hele Hout, overeengekomen met de Heer van Heemstede, had slechts tijdelijk effect. In de
loop van de 17de eeuw keren de herbergen terug, met illustere namen als ‘Het Gulden Vlies’, ‘
Het Gebrande Huys’ en ‘Het Bokje’. De bijbehorende reuring en ongeregeldheden hebben de
nodige juridische sporen in de archieven achtergelaten, en vormen nu prachtige verhalen.
Toch verandert het gebied van karakter, als gedurende de 18de en 19de eeuw in het buitengebied meer buitenhuizen en villaparken verrijzen en de herbergen zich als ‘Heerenlogement’
en later ‘hotel’ of ‘restaurant’ gaan richten op een sjieker publiek dat elke zondag graag langs
de Dreef flaneert ter ontspanning, om te zien en gezien te worden. ‘Wij gingen Houtwaarts,’
schreef Nicolaas Beets in 1839. Toen, en nu nog steeds, is de Haarlemmerhout bij uitstek een
plek van plezier.

Illustratie uit de Camera Obscura (uitgave uit 1877), behorend bij het verhaal ‘Een onaangenaam Mensch in den Haarlemmerhout’. Hierin karakteriseert Nicolaas Beets onder pseudoniem Hildebrand op hoogst vermakelijke wijze de Hout en de
Haarlemmers die erin rondwandelen.
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“Wij gingen Houtwaarts”
De Haarlemmerhout

55. De Hoofdwacht
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Grote Markt 17
Za 10 - 17 Zo 12 - 17
De Hoofdwacht, oorspronkelijk één van de oudste
gebouwen van de stad, was tot 1350 het stadhuis van
Haarlem. Daarna was het in gebruik als woonhuis tot
1755, waarna het dienst ging doen als hoofdwacht van
de stedelijke schutterij. Met het gebruik als hoofd
bureau van politie bleef het dicht bij die bestemming totdat hier vanaf 1919 de Vereniging Haerlem
gevestigd werd. De rijke classicistische voorgevel met
houten balustrade en balkon dateert uit 1641. In de
zijgevel is nog metselwerk uit de 13de eeuw te zien.
In het interieur is de kapconstructie nog deels uit de
14de eeuw.

56. Huis Barnaart
Nieuwe Gracht 7
Za 10 - 17 Zo 12 - 17
Willem Philip Barnaart, kamerheer van koning
Lodewijk Napoleon en burgemeester van Haarlem liet
in 1804-1807 dit grote grachtenhuis bouwen naar
ontwerp van Abraham van der Hart. Het zeven ramen
brede huis, in het midden bekleed met zandsteen,
kreeg een gevel in empirestijl met een statige dubbele
bordestrap. De empirestijl is ook in het interieur terug
te vinden met op de bel-etage de zogeheten Gouden
Zaal vanwege de goudgele zijden wandbespanningen
en de Etruskische Kamer met op de oudheid gebaseerde wandversieringen. Van 1880 tot 1940 was dit
de ambtswoning van de commissaris van de koningin,
daarna kantoor van de provincie Noord-Holland. Sinds
enkele jaren is het in bezit van de Vereniging Hendrick
de Keyser.

57. Kantoor van Levensverzekeringmaatschappij ‘De Onderlinge van
1719’
Korte Begijnestraat 14
Za 12 - 17 Zo 12 - 17
‘De Onderlinge van 1719’ is de oudste levensverzekeringsmaatschappij van Nederland. Het jaartal verwijst
naar de oprichting van 300 jaar geleden. Toen was de
naam nog ‘Begrafenisbos De Vrijwillige Liefdebeurs’.
Iedereen kon bij dit fonds (bos) geld inleggen voor zijn
begrafenis, ongeacht zijn beroep. Het eerste kantoor
met bestuurskamer bevond zich tussen 1780 en 1870
in het buurpand aan de Korte Begijnestraat 16. Als
gevolg van enkele jaren onenigheid over brandgevaar
met de bakker op nummer 14, werd in 1870 besloten
om dit pand te kopen en er een nieuw gebouw neer
te zetten.Het huidige gebouw ademt nog in alles de
sfeer van het verleden en herbergt veel schatten uit
de geschiedenis van de maatschappij. Het interieur
dateert nog grotendeels uit 1870. Zo is bij binnenkomst het loket nog aanwezig waar de leden hun
premie betaalden en is de oorspronkelijke kluis nog
in de bestuurskamer te vinden. In 1913 is deze kamer
gemoderniseerd en is de schouw voorzien van een
schilderij dat het leven en de zorg symboliseert.

58. Loge Gebouw Haarlemse
Vrijmetselaars Stichting
Ripperdastraat 13
Za 10 - 17 Zo 12 - 17
Het gemeentemonument van de Haarlemse Vrijmetselarij is in 1875 als Logegebouw gebouwd naar ontwerp
van stadsarchitect en vrijmetselaar J.E. van den Arend,
die ook het nabijgelegen rijksmonumentenensemble
Ripperdapark ontwierp. Opvallend is de opbouw van

het pand. Zo zit aan de straatzijde een lager bouwdeel
van één bouwlaag met een kap. Daarachter zitten
twee hogere bouwvolumes van elk twee bouwlagen en
een kap. Dit alles is gescheiden door een binnenplaats.
Typerend voor de tijd zijn de eclectische details van de
architectuur, zoals de vensteromlijstingen met een kuif
en de deels in blokverband gepleisterde gevel. Naar
de vrijmetselarij verwijzen de glas-in-loodramen met
motieven zoals ster, driehoek, passer en winkelhaak.

september en oktober 100 jaar vrouwenkiesrecht.

A. Presentaties // Rondleidingen

Hoe zag de emancipatiestrijd in Haarlem eruit? Hoe

Grote Markt 2
Za 10 - 17 Zo 12 - 17
Het stadhuis van Haarlem bestaat uit meerdere
gebouwen daterend uit verschillende perioden. Het
oudste gedeelte, direct grenzend aan de Grote Markt,
werd in 1250 gebouwd als onderkomen voor Graaf
Willem II. Dit gedeelte bestaat uit vooruitspringende gevels met een open zuilenhal, waarachter de
Gravenzaal is gelegen. In 1620 is de zijvleugel langs
de Zijlstraat tot stand gekomen. In deze vleugel werd
de raadzaal gebruikt voor vergaderingen van het
stadsbestuur. De bij het stadhuis getrokken kloostergebouw van het voormalige Dominicaner klooster is
met de binnentuin en omlopende kloostergang goed
herkenbaar. Het refectorium (eetzaal), de librije (bibliotheek), het sacristie, het kapittelhuis met dormitorium
(slaapzaal) en de Pandpoort zijn ook nog behouden.
Als laatste is in 1940 de uitbreiding langs de Koningstraat gerealiseerd.
A. Raadzaal is geopend van 12.00 - 15.00 uur (za en
zo) // Tentoonstelling ‘Haar stem in Haarlem’, in de
Kloostergangen van het stadhuis. Haarlem viert in

vrouwelijke politieke pioniers in Haarlem. Op basis
van nieuw historisch onderzoek wordt het verhaal
van Pauline J. Willekes MacDonald-Reijnvaan,
Elisabeth A.J. Scheltema-Conradi en Elizabeth M.A.
Schmitz verteld. Deze drie vrouwen drukten hun
stempel op de stad, respectievelijk als eerste vrouwelijk gemeenteraadslid, wethouder en burgemeester.
veranderde die strijd door de jaren? En wat kunnen
wij vandaag de dag van deze vrouwen leren? // Place
du Tertre; laat je onder de gewelven van de Kloostergangen portretteren door KZOD-kunstenaars. Dit
alles voor het goede doel ‘Kunstenaars ontmoeten
jeugd van Haarlem’. Voor 75 euro kun je je al laten
vereeuwigen. Van dat bedrag gaat de helft naar het
goede doel. Wil je zeker zijn van een plek? Reserveer
dan van te voren via: voorzitter@kdzod.nl

60. De Waag
Spaarne 30 rood (boven)
Za 10 - 17 Zo 12 - 17
De voormalige waag op de hoek van de Damstraat en
het Spaarne werd in 1597-1599 gebouwd, waarschijnlijk onder supervisie van Lieven de Key, naar het
ontwerp van Cornelis Cornelisz en Willem Thybaut. Het
gebouw in renaissancestijl heeft twee bijna identieke
gevels van Naamse steen met rondboog- en kruisvensters, het wapen van Holland aan de Damstraatzijde en aan de Spaarnezijde het wapen van Haarlem,
die duiden op de overheidsfunctie van dit gebouw. Tot
1915 was op de begane grond de waag gevestigd,
terwijl op de verdiepingen lange tijd gildekamers
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59. Stadhuis

Centraal daarin staat deze tentoonstelling over de

waren. Tegenwoordig is op de begane grond een café
gevestigd en op de eerste etage zetelt kunstenaars
vereniging KZOD.
tekenles voor jong en oud op zaterdag van 14.00

Liever zelf op pad met een uitgeschreven wandeling?
Ook dat is mogelijk. De volgende folders zijn tijdens
de Open Monumentendagen gratis verkrijgbaar bij het
informatiepunt in de Gravenzaal van het stadhuis én
bij VVV Haarlem.

- 15.30 uur. Kunst Zij Ons Doel is één van de oudste

A. Symboliek in Haarlem // Van Bavo tot Bavo //

kunstenaarsverenigingen van Nederland. Helemaal

Van Frans Hals tot Teylers // Haarlem van A tot Z //

boven in het Waag-gebouw is de Tekenzaal. Hier

Architectuurwandeling

A. Expositie ‘Vredesweek’ // Tekenen in de Tekenzaal;

wordt al bijna 200 jaar getekend door kunstenaars.
Kom de sfeer proeven tijdens een tekenles en waan

Korenlint

je even terug in de tijd. De tekenles is gratis maar de

Het Korenlint is inmiddels niet meer weg te denken uit
Haarlem, de stad die zelf alleen al meer dan 60 koren
telt in allerlei genres, soorten en maten. Tijdens het
Korenlint laten de koren op diverse locaties in
optredens van 20 minuten horen, wat ze in hun mars
hebben. Bent u op zoek naar een koor of gewoon
geïnteresseerd in koormuziek? Kom dan zaterdag 14
en zondag 15 september kijken en luisteren!

plaatsen zijn beperkt. Schrijf je voor 12 september in
op kzod.nl. Voor tekenmateriaal wordt gezorgd

61. Zaamen
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Nieuwe Gracht 3
Za 10 - 17 Zo gesl.
Dit reusachtige huis aan de Nieuwe Gracht ter breedte
van drie percelen illustreert de ambities van bepaalde
vermogende burgers. Dit patriciërshuis uit 1770 met
hoog bordes en deftige middengang, kreeg een gevel
met een rechte kroonlijst, waarbij de ingangspartij
iets vooruitspringend werd gemetseld, een zogeheten
middenrisaliet. Sinds 2011 is Zaamen, een co-work
center, in dit pand gevestigd. De besloten stadstuin is
een oase van rust. Geheel van ‘nu’, in stijl van ‘toen’.
Want de tuin van Zaamen is in 2011 helemaal opnieuw
aangelegd naar het ontwerp van Indra Atman. Daarbij
liet zij zich inspireren door het monumentale pand en
de oude stadstuin.

Overige activiteiten
Wandelingen
Tijdens de Open Monumentendagen kan er op zaterdag en zondag onder leiding van ervaren stadsgidsen
gewandeld worden langs monumenten. De gidsen
vertellen over de historie van de stad, de architectuur,
monumenten, hofjes en natuurlijk de anekdotes over
Haarlemmers en hun omgeving. Kaartjes zijn gratis
verkrijgbaar tijdens de Open Monumentendagen bij
het informatiepunt in de Gravenzaal van het stadhuis.
A. Zaterdag om 12.00 uur en 14.00 uur // Zondag om
13.00 uur en 15.00 uur

Kijk voor meer informatie op korenlint.nl

Open huis
Op zaterdag 14 en zondag 15 september a.s. vindt de
feestelijke seizoensopening plaats van Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem en de Toneelschuur.
Een weekend vol vermaak voor jong en oud. Theater,
muziek, dans, voorproefjes, een kijkje achter de
schermen, heel veel kinderactiviteiten, eten, drinken en
meer. Zowel in de prachtige gebouwen als in de Lange
Begijnestraat in Haarlem. Voor sommige activiteiten
koopt u een kaartje, andere zijn gratis toegankelijk.
Kom langs en laat u verrassen!
Kijk voor meer informatie op toneelschuur.nl of
theater-haarlem.nl

Fietsroute
van plezier

Fietsroute langs bijzondere locaties en plekken van plezier
Schotersingel 2 - Het Dolhuys (nr. 15)
Het voormalige Pest- en Dolhuys huisvest vandaag de dag het museum van de geest. Sinds 1 april jl. is het museum
gesloten vanwege restauratiewerkzaamheden. Op zaterdag wordt de unieke kans geboden om een kijkje achter de
schermen te nemen (uitsluitend op zaterdag geopend).
Nieuwe Gracht 7 - Huis Barnaart (nr. 56)
Willem Philip Barnaart heeft dit grachtenhuis laten bouwen in 1804. Nu is het een locatie voor feesten en partijen.
Nieuwe Gracht 3 - Zaamen (nr. 61)
Neem een kijkje in de kantoortuin achter dit huis. Het monumentale pand en de oude stadstuin dienden als inspiratiebron voor deze kantoortuin (uitsluitend op zaterdag geopend).
Papentorenvest 1A - Molen de Adriaan (nr. 35)
Aan de overzijde van het Spaarne ligt molen de Adriaan, die als museum te bezichtigen is.
Spaarne
Het Spaarne bood goede bereikbaarheid voor de stad. Dit zorgde al vroeg voor veel industrie direct
naast de rivier. Vanaf de achttiende eeuw werd het Spaarne de trekpleister voor de rijke burger, die
hier hun buitenplaatsen vestigde. Het water had een grote rol voor Haarlem als plek van plezier. In
de zomer bestond dat uit een wandeling langs de Spaarne-oevers, even uitrusten langs de waterkant of enkele waterspelen. In de winter ontstonden al heel vroeg allerlei vormen van ijsvermaak.
In 1871 schrijft Ter Gouw in zijn boek ‘De Volksvermaken’ dat jong en oud, rijk en arm zich op het
ijs waagden en zeer bedreven waren in het schaatsenrijden. Er werden maskerades gehouden en
hij spreekt over een kermis op het ijs, compleet met een draaimolen, wafelkramen, goochelaars en
kunstenmakers!

Vrouwestraat 12 - Bakenesserkerk (nr. 39)
De kerk uit de 15de eeuw huisvest afdeling Archeologie van de gemeente Haarlem. Naast de ontworpen glasin-loodramen van verschillende striptekenaars in de gevels, staan in de kerk de archeologische vondsten tentoongesteld.
Korte Begijnestraat 14 - Kantoor van Levensverzekeringsmaatschappij (nr. 57)
Het pand van ‘de Onderlinge van 1719’ herbergt nog veel schatten uit de geschiedenis van de maatschappij, zoals
het schilderij boven de schouw dat het leven en de zorg symboliseert.
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Fietstijd: circa 45 minuten. Kijk voor de route op de plattegrond

Lange Begijnestraat 1 - ’t Poortje
Rond de Waalse kerk bevindt zich de Rosse buurt van Haarlem. ’t Poortje is één van de drie raamprostitutie locaties.
Rosse buurt
‘Ik was gistermorgen toevallig bij het uitgaan der kerk aan de Bakenessergracht, waarbij ik als
vreemdeling eenige oogenblikken vertoefde, toen ik onverwachts door twee lage vrouwen werd
aangerand, welke mij wilden dwingen mede naar hun kamer te gaan. Ik behoefde niet ver te
loopen want zij woonden naast de kerk. Nu komt bij mij de vraag op, is dat dat zedelijke, dat nette
Haarlem?’ Aldus een argeloze Rotterdammer uit 1874 die in Haarlem op bezoek was.
(Uit: Ach Lieve Tijd)

Damstraat 19 - Antiquariaat De Vries en De Vries (nr. 1)
Er is een grote collectie antieke prenten en kaarten te zien, met daarop afgebeeld plekken van plezier in en rond
Haarlem van de 17de t/m de 19de eeuw.
In de buurt
Open Huis: Feestelijke seizoensopening van Philharmonie en Toneelschuur Lange Begijnestraat 9 en 11 (zie blz. 26)
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Lange Veerstraat 21 - Broodkantoor pastoor Blommert (nr. 50)
Achter de panden aan de Lange Veerstraat ligt het monumentale pand van Het Broodkantoor dat in 1665 in gebruik
werd genomen voor het uitdelen van brood en turf aan arme katholieken, een voedsel bank avant la lettre! (uitsluitend op zaterdag geopend)
Fietsen door Kleine Houtstraat
De leukste winkelstraat van Nederland in 2008 en 2009.
Kleine Houtweg 18 - Stichting Hart (nr. 53)
In dit voormalige weeshuis zit nu een instituut voor kunst, kennis en cultuur (uitsluitend op zaterdag).
Kleine Houtweg 113 - Theekoepel Bellevue
Vanaf de 17de eeuw werden theekoepels in Nederland vooral gebouwd door de rijke burgers voor hun vrijetijdsbesteding. Deze theekoepel uit 1801, gebouwd naar ontwerp van Abraham van der Hart, maakte onderdeel uit
van de aan het Spaarne gelegen buitenplaats Bellevue. De buitenplaats in inmiddels verdwenen. In de theekoepel
bevinden zich nog fraaie schilderingen (niet geopend).
Hertenkamplaan 1 - Haarlemmerhout
Haarlemmerhout
Het oudste stadsbos van Nederland fungeert al eeuwen als een plek van plezier. Het bos is in de
loop van de jaren qua karakter veranderd door nieuw publiek met andere behoeftes, maar blijft
een plek om te ontspannen. De gezellige ongeregeldheden van de herbergen, maakten plaats voor
de rijkere bevolking om te zien en gezien te worden. Tot op de dag van vandaag is het een geliefde
plek waar iedereen kan wandelen, picknicken, sporten en spelen. Met de kinderboerderij, de
muziekkoepel en de vele festivals en activiteiten die plaatsvinden in de Hout is het de plek bij
uitstek voor plezier en ontmoeting.
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