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EEN WOORD VOORAF.
Het Bestuur der Vereeniging „Haerlem" heeft gemeend het
vijf en twintig-jarig bestaan der Vereeniging niet doelmatiger te
kunnen herdenken dan door het uitgeven van een gedenkschrift.
Een gedenkschrift, waarin de Secretaris de fata uit dit eerste tijdvak
zou mededeelen, en dat tevens anderen in de gelegenheid zou
stellen van hun instemming met het streven der Vereeniging
te doen blijken door een bijdrage af te staan.
Het vond de heeren DUMONT, KNAPPERT, RUTGERS VAN DER
LOEFF en TADEMA bereid de redactie op zich te nemen, en dat
hun beroep op de medewerking van be1angstellenden niet tevergeefs
is geweest, blijkt uit het getal der inzenders. Daarenboven werd
het bestuur verblijd door de ontvangst van een ruime gift, die
het in de gelegenheid stelt aan de leden een exemplaar van het
boekje aan te bieden.
Zoo mag dan dit gedenkschrift niet verschijnen zonder den
dank van het Bestuur zoowel aan den vriendelijken onbekende
voor zijn feestgave, als aan de schrijvers voor de vrucht hunner pen.
Zonder den wensch evenmin, dat dit echt Haarlemsche boekje
moge verlevendigen de belangstelling voor Oud-Haarlem, welks
geschiedenis te doen kennen en liefhebben het schoone doel onzer
Vereeniging is.
Haarlem, 2 November 1926.
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25 JAREN,
DOOR

J. L. TADEMA.

„Op Zaterdag 2 November 1901 zijn des avonds om half negen
bijeengekomen ten huize van den heer j. W. Enschede, de Heeren
Johs. de Breuk, Dr. M. C. A. Bijleveld, J. W. Enschede, C. J.
Gonnet, Vincent Loosjes, Mr. W. F. C. C. Pijnacker Hordijk,
E. A. von Saher, J. A. G. van der Steur en Mr. J. de Vries van
Doesburgh, ten einde een samenspreking te houden over de
mogelijkheid tot oprichting eener Vereeniging, waarvan het doel
hierachter omschreven wordt.
Te dien einde wordt door de Heeren Mr. Pijnacker Hordijk
en Mr. de Vries van Doesburgh ter tafel gebracht een ontwerp
der statuten, die na bespreking gearresteerd worden".
Aldus vermelden de eerste notulen.
Tevoren vvaren in den herfst van hetzelfde jaar reeds eenige
heeren samengeweest bij Mr. de Vries van Doesburgh, in wiens
woning op de Dreef naast Hotel den Hout een eerste overleg
werd gepleegd. Ook hieraan zal wel eerst een praatje zijn
voorafgegaan tusschen twee Haarlemmers, Mr. de Vries van
Doesburgh en den heer Vincent Loosjes, die, wellicht wandelende
in de Groote Houtstraat, de noodzakelijkheid bepraatten van een
Vereeniging te Haarlem, in den geest van die Haeghe, Amstelodamum of Oud-Dordt. Een boekie, versierd met prentjes van
oude gebouwen in Dordrecht was juist verschenen.
Of dat den stoot tot de oprichting heeft gegeven? *) In elk geval
*) Het zat blijkbaar in de lucht. Het denkbeeld was dat eigen jaar ook
opgekomen bij den heer J. W. Enschede, in een gesprek met den heer
1

was het de aanleiding daartoe. Een onmiddellijk gevaar dreigde
op dat oogenblik door een voorgenomen afbraak van een merkwaardig gebouw binnen onze muren niet.
Al spoedig zijn daarop bij Mr. de Vries van Doesburgh de
heeren Johs. de Breuk, J. W. Enschede, C. J. Gonnet, Vincent
Loosjes, Mr. W. F. C. C. Pijnacker Hordijk en E. A. von Saher
tot het besluit gekomen, dat ook in Haarlem een oudheidkundige
Vereeniging goed werk zou kunnen doen. En zoo kwam het in
November tot die oprichting, hoewel de statuten van Haerlem
eerst op 21 Mei 1902 de Koninklijke bewilliging kregen. Wat
zeggen in art. 1 die statuten, welke 16 November 1901 werden
goedgekeurd, omtrent het doe! van Haerlem?
De beoefening der geschiedenis van Haarlem en omstreken :
a. door het aanleggen en bijhouden van liggers of repertoria
van hetgeen daarvoor van belang is;
b. door het publiceeren van geschriften;
C. door het doen houden van lezingen (voordrachten), kunstbeschouwingen en, zoo mogelijk, tentoonstellingen;
d. door het helpen behouden van alle zoodanige zaken, die
zij meent te kunnen bevorderlijk zijn aan het doel der Vereeniging.
Of onze Vereeniging dit doel heeft nagestreefd en er eenigszins
aan heeft beantwoord, zal men uit hetgeen hier volgen gaat zelf
kunnen beoordeelen.
In reeds meer dan twintig jaarverslagen staat de geschiedenis
opgeteekend en onlangs gaf de Stads Editie nog een omstandig
relaas van Haerlem's wederwaardigheden. Die verslagen had ik
nooit overgelezen, maar nu was ik daartoe wel gedwongen. De
vele herhalingen vielen mu j vooral op : er zijn voortdurend middelen
beraamd om het ledental te doen stijgen en steeds weer, ik zou zeggen tot vervelens toe, is den leden verzocht, onzen kring uit te breiden. Die opwekking kan hier nu gevoeglijk achterwege blijven.
A. H. Broos, die elkaar in het buitenland ontmoetten. „In Haarlem teruggekomen is daar toen onmiddellijk werk van gemaakt."

Mijn opsomming dan zal niet een omstandig verhaal van de
vele wederwaardigheden zijn, maar meer een samenvatting van al
wat verricht is. Alweer herhalingen kunnen het slechts zijn, zii
het in gewijzigden vorm en anders gezegd. Toch is een korte geschiedenis van ons wel en wee in de 25 jaren in een gedenkschrift
als het onderhavige niet van onpas.
Het eerste bestuur was als volgt samengesteld : Johs. de Breuk,
voorzitter, Dr. M. C. A. Bijleveld, Mr. J. de Vries van Doesburgh,
C. J. Gonnet, Vincent Loosjes, penningmeester, Mr. W. F. C. C.
Pijnacker Hordijk, E. A. von Saher, J. A. G. van der Steur en
J. W. Enschede, secretaris.
Natuurlijk zijn ons sedert de oprichting door vertrek naar
elders en den dood vele getrouwen ontvallen, zoo in het bestuur
als onder de leden. Door hun heengaan leden wij groote verliezen,
soms bijna onherstelbare. Ik kan ze onmogelijk alle vermelden,
of zelfs met name noemen. Wanneer ik voor een drietal leden
slechts een uitzondering maak, wil ik daarmede niemand te kort
doen, maar juist die drie hadden bij ons een bijzondere plaats.
Een necrologie van elk hunner zou hier misplaatst zijn en kan ook
niet verwacht worden ; toch wil ik ze gedenken, omdat wij hun
groote erkentelijkheid verschuldigd zijn.
Johs. de Breuk, sedert de oprichting onze voorzitter, overleed
plotseling in dit voorjaar, nadat C. J. Gonnet hem reeds voor
enkele maanden was voorgegaan. Onze leden, die trouw onze vergaderingen en samenkomsten bezoeken en aan de uitstapjes en oudheidkundige wandelingen deelnemen, hebben beiden daar nimmer
gemist. Tenzij hun gezondheid hun een enkele maal verhinderde,
waren zij gedurende de 25 jaren steeds op hun post zoowel
bij elk samenzijn van de leden als van het bestuur.
Wij alien beseffen, hoe groot verlies Haerlem door hun overlijden
heeft geleden. En hoewel ik weet, dat geen verlies onherstelbaar is,
want terstond neemt een ander de leege plaats in, de Breuk en Gonnet zullen toch nimmer door anderen vervangen kunnen worden.

Naast verschil in karakter waren beiden eenvoudig, hulpvaardig, voorkomend en hadden hun groote liefde voor Haarlem gemeen.
Zij waren ouderwetsche mannen, ouderwetsch, vol bekoring en
aantrekkelijkheid. Haarlemsche types als weinigen. Die liefde was
bij de Breuk aangeboren en geerfd; sedert geslachten woonde
zijn familie hier. Er kon niets gebeuren in onze gemeente, waarbij
Haerlem betrokken was, of hij stond op de bres en bracht het bij
ons ter tafel en met hoeveel toewijding stelde hij zich van alles op
de hoogte, tot in de kleinste bijzonderheden. De torenbouw op
het Raadhuis en de Hoofdwacht hadden zijn warme belangstelling.
Toen de plannen tot den herbouw en den zetel van Haerlem werden
geopperd en later bij de uitwerking daarvan, heeft hij, naast den
heer Dumont, onverpoosd, met toewijding, van zijn groote
werkkracht gegeven.
Bij de opening van ons Vereenigings-gebouw sprak hij een
rede uit, die reeds omstandig een relaas van onze Vereeniging
gaf. Ware hij nog in leven, hij zou uit zijn eigen dagboek en dat
van zijn vader voor dit gedenkschrift een bijdrage hebben geleverd.
Gonnet deed niet onder in liefde voor zijn geboorteplaats. Door
zijn werkkring, hij was meer dan 50 jaar in dienst van de Gemeente,
en zijn spreekwoordelijk sterk geheugen was hij voortreffelijk op de
hoogte van Haarlem's geschiedenis. Hij was onze vraagbaak en
ziin gereede kennis heeft ons menigmaal groote diensten bewezen.
Voor wat of waar ook, steeds was Gonnet bereid. Voordrachten,
tallooze kunstbeschouwingen en keurige bijdragen, welke hij ons
aanbood, getuigen hiervan. Kort voor zijn dood had hij, de immer
bezige, ,de beschrijving van enkele buitens uit onze omgeving
gereed, waarvan hier de gescliiedenis van een drietal is opgenomen.
De derde is Ds. J. Craandijk, reeds vroeger heengegaan. Ook

hij hield van onze Vereeniging. Het was een genot op wandelingen, vooral buiten Haarlem, van zijn groote historische kennis
te mogen ervaren. Ook deze vriendelijke grijsaard heeft ons zeer
aan zich verplicht door zijn causerieen en beide boekjes, waarvan

dat over de Haarlemsche Hofjes een eereplaats onder onze uitgaven
inneemt. Het werd door zoovelen gewaardeerd, dat het sedert
jaren is uitverkocht.
Deze enkele woorden mogen volstaan om U deze drie trouwe
leden, aan wien wij zulk een dankbare herinnering bewaren, nog
eens voor den geest te halen.
Door het overlijden van J. W. Enschede, die reeds in 1902
Haarlem verliet, Dr. H. D. Kruseman, Dr. M. C. A. Bijleveld en
E. A. von Saher werden wij gevoelig getroffen. Evenals Gonnet,
die ons behoudens zijn door Lizzy Ansingh geschilderd portret, zijn boekerij, voor zoover die op Haarlem betrekking heeft,
vele prenten en zijn eigen geschriften vermaakte, hebben Bijleveld en Kruseman ons ook bijzonder aan zich verplicht. De
groote verzameling teekeningen en prenten, die Bijleveld ons
schonk, siert de wanden van de Hoofdwacht en Kruseman's
prachtig legaat verlichtte in bijzondere mate de zware kosten,
welke het verbouwen van ons Vereenigingsgebouw vergde.
Enkele bestuursleden, die bij voortduring van hun belangstelling
getuigden, verlieten ons. Jhr. van Riemsdijk bedankte, toen andere
bezigheden meer zijn aandacht vroegen en Mr. van Tienhoven,
Mr. Pijnacker Hordijk, Professor van der Steur en Mr. de Vries
van Doesburgh vertrokken naar elders. De laatste algemeene
vergadering koos Mr. Pijnacker Hordijk gelukkig weer in ons
bestuur. In 1904 traden de heeren L. C. Dumont, Jhr. van Riemsdijk
en J. D. Rutgers van der Loeff in het bestuur en de heeren H. E.
Knappert, J. Veder, A. H. Broos onderscheidelijk in 1917, 1920
en 1926.
De burgemeesters en commissarissen der Koningin hebben
steeds van hunne sympathie getuigd, door zich het eere-voorzitterschap en beschermheerschap te laten welgevallen.
Na deze droge bestuurlijke opsomming, die hier toch niet mocht
ontbreken, kan de draad der Statuten weder :worden opgenomen,
waarin het doel van Haerlem wordt omschreven.

Hebben wij daaraan beantwoord, kunnen we tevreden zijn over
hetgeen door onze Vereeniging werd verricht? vraag ik nog eens.
Het antwoord zal de lezer zelf hebben te geven. In elk geval
hebben wij het doel, waarvoor Haerlem werd opgericht, nagestreefd,
al hebben wij helaas ook menigmaal gefaald. Ja, in menig opzicht
zijn wij verder gegaan dan onze statuten, strikt genomen, voorschreven.
Het aanleggen of bijhouden van liggers of repertoria.
Wat de laatste betreft, klappers of registers hebben wij niet
opgemaakt, of samengesteld. Het is trouwens de vraag, of deze
arbeid wel door ons moet verricht worden. Hij behoort meer tot
de taak van een archivaris. Toch is er ook eenigszins op dit
gebied voor de Vereeniging zeer nuttig werk gedaan door de
heeren Gonnet en M. Loosjes en later door den heer Kersten,
die heel ons archief deugdelijk en zorgvuldig hebben geordend.
Een ligger zouden wij ook de lantaarnplaatjes kunnen noemen,
die wij naar prenten en teekeningen uit den stedelijken atlas
lieten vervaardigen.
Van onze boekerij is een catalogus gemaakt, de inventaris is
opgeschreven en registers zijn samengesteld op de prenten en
foto's, welke in de portefeuilles ziin opgeborgen. Gedurende
maanden hebben genoemde heeren zich met dit tijdroovende
werk onledig gehouden. Wij kunnen hun nauwgezetheid en ijver
met genoeg waardeeren, want onze bezittingen ziin thans zoo
overzichtelijk geordend, dat leder er gemakkelijk den weg in
kan vinden.
Zij zijn bezig geweest, de prenten en foto's te rangscliikken,
die onzen fotographischen Jigger vormen.
Enkele jaren geleden waren wij n.l. begonnen, zelf alle gebouwen
van bouwkundig-histofisch belang, hetzii zij onder den moker
vielen, of verminkt werden, te laten fotographeeren. Helaas heeft
deze verzameling zich gaandeweg hoe langer hoe /neer uitgebreid,
maar het stemt ons tot blijdschap, dat zoovele lethal en ook

niet-leden, van oude foto's, welke in hun bezit waren, ons exemplaren hebben afgestaan. Daardoor is de inhoud van die portefeuilles
gaandeweg belangrijk geworden, waartoe vooral de afbeeldingen
van jaren terug bij uitstek veel hebben bijgedragen.
Toen de Hoofdwacht in 1922 werd geopend en wij een zetel
kregen, zijn ons ter opsiering van het gebouw tal van prenten
en voorwerpen geschonken. Dat alles is veel te veel om hier afzonderlijk vermeld te worden; trouwens in de jaarverslagen is
daarvan steeds aanteekening gedaan. Een uitzondering moge
echter gemaakt worden voor een drietal personen, die ons op
bijzondere wijze bedachten, waarmede evenwel in geen enkel
opzicht te kort wil gedaan zijn aan de tallooze schenkers, welke
ons bij herhaling hebben verrast met hunne giften.
Te weten: Dr. Bijleveld, Gonnet en Dr. Kruseman, wier
groote mildheid zoo juist werd herdacht.
Het waren nu eens prenten, foto's dan weer voorwerpen, die
bij ons een goede plaats vonden.
Bij de opening van het Frans Halsmuseum in 1913 hebben
wij ter plaatsing aldaar aan de Gemeente de vele gevelsteenen en
bouwfragmenten aangeboden, welke bij slooping door schenking
of aankoop in ons bezit waren.
Nu wij echter een eigen tehuis hebben, wordt hetgeen van
dien aard daarna in onze handen kwam op den zolder van de
Hoofdwacht bewaard, in afwachting nog eens van een passende
bestemming. Nog een eigenaardig geschenk kregen wij van den
thans oud-Gouverneur Z. E. D. Fock, die ons het album met
alle portretten der gemeenteraadsleden en hoogere ambtenaren
schonk, zijn vader in 1866 bij zijn vertrek aangeboden.
De genoemde lantaarnplaatjes werden op aanstichting van
professor van Walsem gemaakt. Terecht was de hoogleeraar van
oordeel, dat de bezichtiging der prenten en teekeningen welke
onder leiding van de heeren Gonnet en Knappert werden
gehouden, nog meer tot haar recht zou komen door projectie op

het doek. De proef, die er mee genomen werd, slaagde, en de
uitleg, welke werd gegeven was doeltreffender, ofschoon de
kunstige uitvoering van sommige teekeningen en aquarellen door
de fotografie nog al eens verloren ging. Wij zijn den voorsteller
erkentelijk, dat hij ons hiertoe aanspoorde en wij zullen niet nalaten
de verzameling gaandeweg uit te breiden. In de toekomst zullen
nu ook vereenigingen, of gezelschappen buiten onze Gemeente
van den rijkdom uit den stedelijken atlas kunnen genieten.
Door het publiceeren van geschriften zeggen de statuten.
Hierin is Haerlem wel allerminst in gebreke gebleven ; ja,
dat uitgeven is wel een van onze voornaamste bezigheden geweest.
Wij moeten de geschiedenis van onze stad, vooral ook in haar
onderdeelen zooveel mogelijk bekend maken. Juist die onderdeelen
ziin zoo geschikt voor publicatie door een vereeniging, omdat zij,
anders in een tijdschrift of vakorgaan opgenomen, zoo vaak voor
het groote publiek onopgemerkt blijven. Men spreekt immers
wel van in een tijdschrift begraven worden.
Al de titels van die meer of minder omvangrijke werken behoeven
hier niet vermeld te worden, omdat de heer Rutgers van der Loeff
in dit gedenkschrift een karakteristiek van elk hunner geeft.
Wanneer uit die veelheid een greep wordt gedaan, is het de
wording van enkele die hier dient opgeteekend te worden.
Niet zoodra was de Vereeniging opgericht, of het bestuur besloot,
reeds in 1903, tot het samenstellen van een gevelcatalogus, omdat
allereerst hetgeen van bouwkundig-historisch belang nog in Haarlem
aanwezig was, moest worden vastgelegd. Ge herinnert U de gevellijst van Dordrecht. Het monumentale werk van professor van
der Steur zou echter niet zoo spoedig gereed ziin, als wij hoopten
en verwachtten. Maar toen het verscheen, konden wij trotsch
gaan op een soort arbeid zooals over geen enkele Gemeente
bestaat. Binnen en buiten Haarlem werd het met graagte gekocht,
zoodat de voorraad bijna is uitgeput.
Ifl afwachting van het gcreedkomen van dit bock, werd reeds

een aanvang gemaakt met de Haarlemsche hofjes, waarbij Ds.
Craandijk zulk een levendig „praatje", gelijk hij het zelf noemde,
gaf. Dit geschrift, over een der meest karakteristieke instellingen
in onze stad, is sedert jaren uitverkocht.
Noemen wij dan nog de frissche steendrukken, die Paul van Alff
vervaardigde ; alle schilderachtige gezichten in onze Gemeente.
Vele der andere uitgaven zijn voordrachten voor onze leden
gehouden en voor den druk afgestaan door de heeren Huizinga,
Craandijk, Garrer, Sterck, Visser 't Hooft en Enschede.
Eenige werken bezitten vvij wel, maar hebben ze niet zelf uitgegeven. Zij zijn door ons toedoen voor de leden beschikbaar gesteld.
De Groote- of St. Bavokerk kochten wij van Vincent Loosies en
het restant van Allan's werk, 25 exemplaren, kwam eveneens door
aankoop in ons bezit; zij vlogen in enkele dagen letterlijk weg.
Door de vriendelijkheid van den heer Chabot konden wij het
werkje van Van Damme, Oud-Haarlem, uithangteekens, gevelsteenen
en molens van 1470-1668 aanbieden, evenals een aantal exemplaren
van Stuffers' Groote Kerk, ons ten geschenke aangeboden. De
Directeur van Haarlem's Dagblad liet een aantal exemplaren
van H. E. Knappert's, Van Oude Tijden, schetsen uit Haarlem's
verleden, bijzonderlijk voor ons gereed maken: een keur uit
Knappert's artikelen, in het Dagblad verschenen.
Opgenomen in de jaarverslagen werden : de reis van Knorr van
Rosenroth in 1689 naar Holland, het gedeelte, dat over Haarlem
handelt (1916/17), ook de insnijdingen in boomen in den Hout van
Vreugdenhil (1920) en Kalff's Coornhert herdenking (1922/23).
Onze geschriften (een respectabele lijst !) worden ook door wetenschappelijke genootschappen gewaardeerd, want op hun verzoek
ruilen wij onze uitgaven met die der Maatschappij der Nederl.
Letterkunde te Leiden en het Utrechtsch Historisch Genootschap.
Door het houden van lezingen (voordrachten), kunstbeschouwingen en, zoo mogelijk, tentoonstellingen, heet het dan.
Er zijn, op daarvoor bestemde avonden en na afloop van alge-
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meene vergaderingen heel wat voordrachten en lezingen gehouden,
die zich zonder uitzondering in een groot bezoek mochten
verheugen. Vele dames en heeren, zoo leden als niet-leden,
hebben zich daardoor aan ons verplicht.
Gonnet sprak over het Kasteel te Heemstede en den geschiedschrijver van Haarlem, Samuel Ampzing. Voor professor Huizinga
stelden directeuren van Teyler's Stichting de aula beschikbaar, toen
hij zijn voordracht over de oudste geschiedenis van Haarlem hield.
Craandijk vertelde over het kasteel Assumburg en de heerlijkheid
Haarlem. Dr. Garrer onderhield ons over den merkwaardigen Haarlemschen dichter Pieter Merkman. De Heer Krelage gaf een causerie
over de geschiedenis van de tulp, waarbij belangrijke boeken en
prenten uit zijn verzameling'werden getoond. Mr. Visser 't Hooft had
het dagboek van Nicolaas Beets in handen gekregen en wist daaruit
heel wat typische voorvallen te vertellen en toen wij in September
1914 den honderdsten geboortedag van den schrijver van de
Camera Obscura herdachten door een avond te beleggen, hield
de heer F. Smit Kleine een voordracht over den beroemden
Haarlemmer en gaven Mr. Visser 't Hooft en anderen toen aanwezig nog merkwaardige bijdragen. Ook over den Haarlemschen
dichter Jan van Walre had dezelfde spreker veel merkwaardigs en
onbekends gevonden, waarmee hij opnieuw zijn talrijke toehoorders
wist te boeien. Voor het herdenken van een anderen beroemden
Haarlemmer werd professor Prinsen uitgenoodigd, die een lezing
over den humanist Dirck Volkertsz. Coornhert hield, welke voor
400 jaren was geboren. De Hoofdwacht was bijna te klein om
alle belangstellenden te kunnen bevatten.
Na het bezwijken van den dijk aan de Zuiderzee, waardoor cen
groot gedeelte van Noord-Holland bij Monnikendam en meer
westelijk onder water stond, vertelde de heer Baart de la Faille
ons van watersnood en waterkeeringen sinds Floris V en na dien
hield hij ons nog eens bezig over het ontstaan van de Zuiderzee
en de opkomst van Haarlem.
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Dr. Sterck, de kenner bij uitnemendheid van Mr. Bilderdijk,
sprak over den dichter, in diens woning en mevrouw Sterck—
Proot verplichtte ons, door een beeld van Haarlem in de 13e
eeuw te geven.
Wie in oude couranten gaat snuffelen, en dan denkt iedere
Haarlemmer terstond aan „de Oprechte", kan daarin allerlei
aardigs vinden, zelfs al bepaalt hij zich tot de advertenties. Dat
bewees Dr. Haje door ons te vergasten met wat hij had opgediept uit die advertenties in de XVIIe eeuw, die ODS, als
spiegel van de volkszeden, werden voorgehouden.
Natuurlijk stelden heel Haarlem en onze leden in het bijzonder,
belang in het Oude mannenhuis later Weeshuis, nadat besloten
was, dat het tot museum zou worden bestemd. Wie kon ons
daarover beter voorlichten dan de bouwmeester zelf van de
karakteristieke restauratie, de heer Dumont? Uit de geschiedenis van dit merkwaardige gebouw, dat na zijn verbouwing
de bewondering wekt van elken bezoeker, de zoo geslaagde veranderingen en den bijbouw hebben wij alles vernomen.
Vreesden al enkelen, dat de fantasie vrij spel zou hebben bij het
herbouwen van den slanken toren op het Raadhuis, de heer Dumont
heeft door zijn technische verklaring wel alien bekeerd, die aanvankelijk huiverig tegenover dit voornemen hadden gestaan.
Uit de Haarlemsche muziekgeschiedenis vertelde ons J. W.
Enschede, de aarts-verzamelaar. De aanwezigen kregen dien avond
een kanarievogeltje te hooren, waarmede dien vogel het zingen
werd geleerd. Het toestelletje werd door den eigenaar na afloop
van het gesprokene weer meegenomen, maar ge weet, dat Haerlem
door de vriendelijkheid van Jonkvrouwe Gevaerts thans in het
bezit van zulk een aardig instrumentje is en het verkeert nog, o,
wonder, in uitstekenden toestand.
Wie de altijd jonge mejuffrouw de Leeuw kent, weet, dat zii
allerminst kan instemmen met de tegenwoordige manier van
tuinaanleggen. Hoe dat dan wel moest zijn, heeft zij ons duidelijk
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gemaakt, door het gesproken woord en vele teekeningen. De krasse
nazaat der Zochers vertelde levendig over bloemen en tuinen,
die haar liefde zoo zeer hebben.
Met dit alles zijn wij niet ver van huis geweest en evenmin toen
Dr. Fraenger in „Teyler" over Pieter Breughel een causerie hield,
vooral door het verklaren van het vermaarde spreekwoordenschilderij in ons museum, dat doek, waarvan heel wat musea
beweren, het oorspronkelijke te bezitten.
Maar enkele sprekers hebben ons wel eens verder meegenomen,
naar landen over de zee. Tot in Egypte zijn we gereisd met
den Heer van Noppen, die den leden de oude kunst der Pharaos
heeft duidelijk gemaakt. Professor van Puijvelde, die tijdens den
oorlog in Nederland vertoefde, heeft ons in staat gesteld een vergelijking te maken tusschen onze eigen bouwkunst en die van zijn
vaderland door de behandeling van Belgie's kunstrijk aanschijn.
Tot twee maal toe noodigde de Maatschappij tot Bevordering
der Bouwkunst onze leden uit, om tegenwoordig te zijn bij de
voordrachten van de heeren Looyen en Weissmann, die onderscheidenlijk over schouwburgen en schouwburgbouw in den loop
der tijden en Haarlemsche kunstmonumenten in vorige eeuwen
spraken. De laatste bij gelegenheid van de prijsuitdeeling van de
afdeeling Haarlem van genoemde Maatschappij.
Wanneer ten slotte nog vermeld is, dat de heer Hoefer ons
over het doel en de inrichting van het openlucht-museum bij
Arnhem onderhield, waarvan hij, als stichter, zoo goed op de
hoogte is en de heer van de Ven, de groote bewonderaar van
het klokkespel veel merkwaardigs wist te vertellen over torenklokken
in het algemeen en het bespelen daarvan in het bijzonder, hebben
alle voordrachten nog eens een beurt gehad, behoudens de leerrijke,
technische ophelderingen welke de threcteur van het Frans Hals
museum deed over het restaureeren van schilderijen. Op aanstichting van den heer Gratama besloot onze Gemeenteraad tot
het schoonmaken van alle beroenide schutters- en regenten-
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stukken door Hals geschilderd en in ons intieme museum bewaard. Die restauratie heeft heel wat pennen in de inkt doen
doopen en belangstellenden en kenners uit alle kunstcentra ter
wereld naar het Groot Heiligland doen komen.
Het eerste artikel der statuten noemt eveneens kunstbeschouwingen. Ook hierin zijn wii allerminst karig geweest. Bij tientallen
werden ze gehouden, nu eens door „wandelingen" binnen Haarlem,
dan weer in den omtrek.
Dr. Valkema Blauw liet op twee avonden zeer velen van zijn
groote verzameling teekeningen en prenten genieten, die wel
niet afbeeldingen van Haarlemsche stadsgezichten vertoonden,
maar wel door Nederlandsche kunstenaars werden vervaardigd.
En dan — wie Uwer heeft niet een levendige herinnering aan
de „vertooningen" van Gonnet? Onvermoeid en met een onverflauwden ijver en toewijding heeft de oude heer winter aan winter
ons de schatten der stedelijke, zoo goed als der provinciale verzameling laten zien. Haarlem in den loop der eeuwen, portretten
van bekende stadgenooten en onze schilderachtige omstreken in
aquarel, gravure, of koperdruk hebben wij bekeken. Eerst in die
gezellige omgeving van de Schneevoogtkamer op het Prinsenhof.
Op het Prinsenhof ging men binnen, de geheimzinnige trap
op naar de bibliotheek, beide spaarzaam verlicht door kaarsen,
om aan te landen in die fraaie kamer, waar het gezelschap langs
oude tafels aanzat, waarop de oude moderateurlampen brandden,
welke toen nog slechts eene firma in Haarlem kon in orde maken.
Die avonden waren bijzonder in trek ; zij moesten soms twee
maal herhaald worden ; zoo groot was de toeloop. Na afloop kon
men het gebouw zonder leiding niet verlaten, omdat de uitgang
door zoovele vertrekken en gangen moest bereikt worden, om dan
eindelijk op de Groote Markt te staan.
Bij de inrichting van het Frans Halsmuseum werd de Schneevoogtkamer, met haar plafond, goudleeren behangsels en inhoud
daarheen overgebracht, zoodat die zaal ons sedert dien niet
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meer kon herbergen. De kunstbeschouwingen werden toen verplaatst naar de tuinzaal van restaurant Brinkmann, waar wij ons
lang niet zoo thuis gevoelden en veel van de bekoring verloren
ging. Maar wij mochten ze niet opgeven, want juist zij zouden
veel bijdragen tot de kennis van Haarlem's verleden. Opgehelderd
door de nimmer falende toelichtingen van den archivaris, werd
onze oude stad weer levend voor ons. Herinneringen uit lang
vervlogen dagen werden opgerakeld, waarmee de jongeren hun
voordeel konden doen.
Toch waren wij ons in die koude omgeving niet op onze
plaats en een winter verleende de firma Joh. Enschede & Zonen
ons gastvrijheid in een van hare vertrekken, tot Haerlem eindelijk
in de Hoofdwacht een eigen onderdak kreeg. Sedert enkele jaren
komen wij nu daar samen, op een plaats, die ons goed past en
waarnaar wij reeds lang hadden uitgezien. Ook daar zit men
weder aan de lange tafels, bij goede moderne verlichting, sedert
enkele malen niet meer onder leiding van Gonnet, wiens gezondheid
zulks verhinderde, maar aanstonds verklaarde de tegenwoordige
archivaris, de heer Knappert zich bereid de prenten te vertoonen.
Door het aanbieden van een kopje thee, dat terstond moet
worden uitgedronken, is het huiselijk karakter van weleer eenigszins
bewaard.
Door dat tehuis op de Groote Markt waren wij in staat ook
tentoonstellingen in te richten, die den vreemdeling, nu wel niet
van heinde en ver, mar Haarlem lokten, daarvoor is hetgeen
wordt uitgestald wellicht van te plaatselijk belang, maar velen
uwer hebben ze toch bezocht.
De heer Knappert richtte er reeds enkele in; de bijna volledige
verzameling van foto's naar de schilderijen van Frans Hals, een
keuze van Haarlemsche graveurs, gedaan uit de rijke Schneevoogtverzameling en toen we ons zoo hartelijk verheugden over het
behoud van den molen de Adriaan konden leden en niet-leden
zich verlustigen in de teekeningcn uit den stedelijken atlas, die
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het fraaie stadsbeeld vertoonen met den eenigen molen welke
onze Gemeente thans nog bezit.
Gedurende enkele dagen heeft de heer Krelage uit zijn belangrijk
bezit aan bloementeekeningen en boeken de mooiste voorbeelden in
de Hoofdwacht tentoongesteld en toen de Oostenrijksche schilder
Adolf Pirsch een gelegenheid zocht om zijn portretkunst aan de
kunstliefhebbers te toonen, hebben wij hem, na eenige aarzeling,
bii ons gastvrijheid verleend.
Oudheidkundige wandelingen binnen en buiten Haarlem, bezichtigingen van landgoederen en heerenhuizen kunnen bezwaarlijk
bij de vier onderdeelen van artikel 1 worden ondergebracht. Toch
zijn wij hiermede in genen deele buiten onze perken getreden.
Het ware zeker niet ondienstig geweest, wanneer als vijfde
nog was opgenomen : voorts al wat aan het doel der Vereeniging
bevorderlijk kan zijn. Want wat opent onze oogen meer voor het
schilderachtige onzer eigen stad, dan bezoeken aan andere Gemeenten ? Het zijn juist die uitstapjes buiten en rondgangen binnen
onze veste, die liefde voor ons oude Haarlem zoo aankweeken
en opwekken. En die liefde is het toch in de allereerste plaats,
waarom het ons te doen is. Zoo maakten wij niet minder dan negen
wandelingen door onze stad, waarop eigenlijk alles werd bezichtigd,
wat de moeite waard was en ik verzeker u, dat menig gebouw,
hofje of straatje werd doorgeslenterd, want zoo alleen kan men
goed in zich opnemen, waarvan het bestaan den meesten volslagen
onbekend was. Nu weten al onze leden, om maar een enkele stichting
te noemen, waar het broodhuis van pater Bloemaert verscholen
is. Weinig bezochte musea werden bezichtigd : het bisschoppelijk
en dat van Van Stolk, beide in de Jansstraat, aan de Groote Kerk,
met al haar oude kamers werd een bezoek gebracht en zelfs de
toren van den St. Bavo werd door velen tot in den appel beklommen.
Ook het zoo merkwaardige typographische museum van de firma
Joh. Enschede & Zonen, de Synagoge en de Oud-Katholieke
kerk golden een bezoek. Het is alles te veel om in bijzonderheden
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bij stil te staan. Dat behoeft ook niet, want dit kort begrip onzer
Vereeniging is reeds een verslag van een verslag.
Vier malen trokken dozijnen naar Amsterdam, waar een kenner
als Dr. Sterck ons rondleidde en toen verleden jaar de beide
belangrijke tentoonstellingen in het stedelijk en Rijksmuseum
werden gehouden, was het alweer dezelfde, die ons met zijn groote
kennis voorlichtte.
Nog dit jaar gingen wij naar Leiden om de beroemde Steententoonstelling te bezichtigen, die door tienduizenden uit vele
landen werd bezocht. De heeren Gratama en Dr. de Gelder gaven
daar de noodige toelichting, niet alleen over den schilder zelf,
maar ook bij elk doek.
Verder buiten af is Haerlem ook menigmaal geweest en er
waren dan dikwijls vele trouwe medegangers.
Hoevelen zijn ons in die vijf en twintig jaren helaas ontvallen.
De foto van de deelnemers in 1907 naar Alkmaar laat dit maar
al te duidelijk zien. Welke plaatsen golden al die bezoeken, behalve
Amsterdam en Alkmaar? Naar Leiden, Haarzuijlen, Enkhuizen
en Hoorn, Dordrecht, Gouda, Delft, Utrecht, Muiden en 't Gooi,
Broek in Waterland, Edam en Volendam, den Haag, het Vredespaleis zijn we geweest. Bijna zonder uitzondering hadden we
mooi weer, behoudens in Muiden, waarvoor geen slechtere
dag had kunnen uitgezocht worden.
En toen kwam de oorlog, die alles omver wierp en op den
kop zette. De animo verflauwde en de kosten voor zulke uitstapjes
werden steeds hooger. Voor den laatsten tocht naar Amersfoort
hadden zich zoo weinig deelnemers opgegeven, dat hij op het
laatste oogenblik moest worden afgewimpeld, zooals wij Haarlemmers vroeger zeiden, wanneer door het uitsteken van de
vlaggeties, aan den St. Bavo-toren de schutterij niet behoefde uit te
trekken. En alles was al in kannen en kruiken, afspraken waren
gemaakt, programma gereed.
Misschien zouden die uitstapjes nog eens herhaald kunnen

UlTSTAPJE NAAR ALKMAAR 1907.
Van links naar rechts : t P. van Cittert Pz., t D. H. BLOK, t E. A. von Saber. J. C. Tadema, Dr. H. E. van Gelder,
B. Wezelaar, t C. j. Gonnet,
1- Ds. J. Craandiik, t Joh. Winkler, t Dr. H. D. Kruseman, J. L. Tadema, t
tJ. Krol Kz.. t Johs. de Breuk, L. C. Dumont
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worden, want zij zijn zoo leerrijk, niet alleen om de deskundige
leiding, waaronder zij staan, maar ook door de uitvoerige programma's, die menigeen zeker bij een herhaald bezoek tot goeden
gids kunnen strekken.
Van de natuur en mooie binnenhuizen hebben we genoten op

de wandelingen door Elswout, Boekenrode, Meer en Berg en den
Duin en Kruidberg, evenals in de waning, een museum op zich zelf,
van den sedert overleden Jhr. Repelaer van Spijkenisse. En niet
minder, toen we onder leiding van den heer Bouwer op een mooien
avond eens de stadskweekerij aan de Kleverlaan, waarop bijna
geen boom meer staat, rondwandelden.
Tot slot van al dat wandelen, waarvan de opsomming ons
bijna moe zou maken, togen een vijftigtal dit najaar, onder prachtig herfstweer naar Lindenheuvel en de aangrenzende
duinen, rondgeleid door de eigenaars, den heer en mevrouw
Burdet.
Tweemaal kreeg de Gemeente een bezoek van de Vereeniging
oud-Leiden en den Oudheidkundigen Bond, waarbij onze leden
zich konden aansluiten. Ge ziet, dat zustervereenigingen het nut
van dergelijke uitstapjes al evenzeer inzien.
Na al die omzwervingen zijn we weer in het goede Haarlem
aangeland, waar nog zoo veel door de Vereeniging werd gedaan.
Wanneer dan thans ter sprake komt, wat in deze jaren nog
onze aandacht vroeg en daarbij vooral gebouwen of hun onderdeelen
worden herdacht, moge uit het voorafgaande blijken, dat wij
volstrekt niet uitsluitend het behoud van oude gevels voorstaan,
ofschoon dat wel een voornaam deel van onze taak is.
Wat met onze hulp werd verbouwd, of hersteld, daarvan spreekt
de heer Dumont, bij de fraaie afbeeldingen naar teekeningen
ons door Dingemans geschonken.
Ja, Haerlem is conservatief, hoe kan het ook anders? Onlangs
zei Mr. Ritter in zijn Stem-artikel: „In alle tijden is hij, die propaganda maakte voor een overblijfsel van het verleden terecht als
2
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zonderling aangemerkt". Daar kunnen we het mee doen, maar
we zullen er ons toch niet veel van aantrekken.
Stelt u zich eens een Vereeniging als de onze voor, die geen
propaganda maakte voor het behoud, die niet behoudend is, zij
had geen reden van bestaan.
Wanneer wij opkomen voor dat behoud en ons daarvoor moeite
geven, toonen we, belang te stellen in de plaats onder inwoning.
Wij deden dat nimmer uit bemoeizucht, maar, het moet er nog
eens uit, omdat Haarlem ons lief is.
Waar en wanneer wij op de bres stonden afzonderlijk te noemen,
dat gaat niet. Of wij steeds succes hadden? Neen, natuurlijk niet.
Naast voldoening hadden wij veel teleurstelling. De grootste
wellicht, toen voor kort de minister besloot, het voor de derde
maal genomen raadsbesluit tot afbraak der Commiezen-huisjes
niet te vernietigen. Er is daarover zoo veel te doen geweest en
zooveel inkt is gevloeid, dat er hier nu het zwijgen toe kan worden
gedaan. Maar dat wij dit besluit ten zeerste bejammeren, behoeft
geen betoog. De tijd zal leeren, wie aan de goede kant stonden.
Aanstonds bij onze oprichting werd 't Clooster verkocht;
een buiten, op welks vijvers weleer druk werd schaatsengereden
en waarvan velen zich het bestaan niet zullen herinneren, wanneer zij door het troostelooze Schoterkwartier wandelen. Daar

was geen behoud meer mogelijk, het geraakte in sloopershanden en
biedt in zijn tegenwoordigen toestand een weinig fraai beeld.
Kort daarop kwam het huis Druijvestein, Spaarne 118 onder
den hamer, het eenige, dat nog in dien ongerepten staat verkeert.
Gelukkig kwam het in goede handen en is het nu, na den aankoop
door Hendrick de Keijser voor goed gespaard.
Door onze voorspraak en financieele hulp, werd menig aardig
huis behouden. In de Jacobijnestraat twee huisjes, die vernieuwd,
goed in de omgeving pasten. Het pakhuis van de firma Dyserinck
op het Spaarne, een der oudste gebouwen van Haarlem, de mooie
gevel in de Damstraat, Groote Houtstraat 20 verdwenen trots
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onze pogingen. Meer succes hadden wij met de huizen op de
Ged. Oude Gracht 19 en het Spaarne 115, die dreigden bepleisterd
te worden. Het eerste werd goed hersteld en het tweede geheel
naar het oude voorbeeld weer opgetrokken met de aardige steenen
in den gevel gemetseld.
Het kleine poortje in de Nobelstraat, weleer een toegang tot
het domein van het Predikheeren klooster, dreigde eveneens te
verdwiinen, omdat het te laag was en daardoor een niet te gebruiken
toegang verleende ; het is nu weer in goeden toestand hersteld.
Een storm rukte den top van het perceel Smedestraat 16 af en
een platte kroonlijst dreigde als afsluiting. Dank zij de zoo onbaatzuchtige medewerking van den bewoner kon het trapje er
door onze zorgen weer op gemetse1d worden.
Het Kasteel Assumburg zou ook reeds ziin afgebroken, ware
het niet in handen van den Staat gekomen en door veel praten
met den eigenaar werd het huis te Zaanen de stad ten geschenke
aangeboden.
Ook de gasthuisjes, met hun mooie lijn van trapgeveltjes zouden
worden afgebroken ? Neen, daarvoor bestond geen vrees, maar de
herstelling hokte en het was de vraag of de nog noodige gelden
wel toegestaan zouden worden. Daarom richtten wii een verzoek
tot alle 1eden van de Staten van Noord-Holland, om dat bedrag
vooral toe te staan en zoo geschiedde gelukkig.
Wordt er een geve1 veranderd, of staat hij te worden afgebroken,
steeds wordt het bestuur door de voorkomendheid van den Directeur
van Bouw- en Woningtoezicht tijdig op de hoogte gesteld.
Ziehier een paar voorbeelden van ons optreden, waarmee wij
resultaat bereikten, maar hoeveel is er sedert de oprichting verdwenen, wanneer ons praten of onze aanbiedingen niets vermochten !
Bij tienta1len zijn ze verdwenen, die karakteristieke gevels, welke
de groote bekoring van Haarlem zijn. Het zou de moeite loonen,
eens na te gaan, wat al werd afgebroken, of ontsierd, sedert professor
van der Steur daarvan een beschrijving in zijn werk gaf.
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Gewoonlijk werken wij achter de schermen, niet omdat ons strewn het daglicht schuwt, maar veel leent zich niet tot openbaarheid
en timmeren aan den weg. Bij andere gelegenheden deden wij wel
van ons spreken. Toen het bedrag van f 12000,— door vele
vrienden van Haerlem, Haarlemmers en door ons zelf bijeengebracht aan de Gemeente werd aangeboden, tot het wederopbouwen van den toren op het Raadhuis. Dat is een lange en
oude geschiedenis, die velen uitvoerig bekend is. Hij was immers
in 1772 zoo bouwvallig, dat de vroedschap tot zijn afbraak besloot
en daartoe niet overging, alvorens een architectonische teekening
daarvan te laten maken. Alsof zij voorzag, dat er nog eens menschen zouden komen, met meer oog voor het historisch-schoone en
zij hun dan behulpzaam wilde zijn bij een getrouwen wederopbouw.
Dat deze gebeurtenis, want dat was zij toch, waarvoor de vroegere
archivaris, Mr. A. J. Enschede reeds het plan koesterde, ons
tot vreugde stemde, spreekt van zelf. De slanke toren, die ons oude
Raadhuis weer siert, wekt de instemming en de bewondering
van velen.
Ook de opening van de Hoofdwacht was een merkwaardige gebeurtenis, niet alleen voor onze Vereeniging, maar eveneens voor
Haarlem, omdat dit oude gebouw nu een bestemming heeft zijner
waardig en er anders nog wel eens afbraakgedachten hadden
kunnen komen. Het gemeentebestuur is ons hierin zeer ter wille
geweest door een lagen huurprijs en door ons de vrije hand te laten
bij de inwendige verbouwing. Niet minder te loven is de financieele hulp, welke de Gemeente verleende bij den aankoop van
„de Adriaan" door de Vereeniging de Hollandsche Molen. Het
spreekt van zelf, dat wij zelf toen ook onbekrompen in de beurs
hebben getast, am dit zoo heerlijk stadsbeeld niet te doen bederven.
Met sport en wedstrijden moeien wij ons niet, daartoe zijn we
niet modern genoeg. Maar toen enkele leerlingen der H. B. S.
een fotowedstrijd uitschreven van typische Haarlemsche kijkies,
hebben we gaarne enkele prijzen beschikbaar gesteld.
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erkentelijkheid en dankbaarheid althans een prijs mogen noemen.
Door den kunstenaar Elias Voet lieten wij die plaquette vervaardigen, welke in brons of zilver kan worden geschonken aan hem,
die zich op een of andere wijze tegenover ons bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.
Met onze pogingen tot het tegengaan van ontsierende reclame
hadden wij een resultaat te boeken, toen op het dak van restaurant
Brinkmann een leeliike lichtreclame verscheen, die alien, hetgeen
zeker wel de bedoeling was, brutaal in het gezicht sloeg, maar
die spoedig daarop weer werd uitgedoofd en verdwijnen moest.
Na al wat reeds werd opgesomd, behooren toch nog tot de
memorabilia de eenvoudige gedenkplaat, die door de zorg van
professor van der Steur tegen een der kolommen in de Groote
Kerk werd aangebracht, om de plaats aan te wijzen, waar Frans
Hals begraven ligt. Ook ons werk !
Even bescheiden, maar toch opvallend door haar plaats was
de krans voor Lourens Coster op de Groote Markt, toen Mr.
Charles Enschede zijn omstreden geschrift „Technisch onderzoek
naar de uitvinding der boekdrukkunst" de wereld in zond. Of
daarmede nu onomstootelijk bewezen werd, dat Coster de boekdrukkunst heeft uitgevonden, moge men betwijfelen, al is wel zeker
dat dit geschrift het vraagstuk in nieuwe banen geleid heeft. Ook
zijn latere brochure „Lourens Jansz. Coster, de uitvinder der
boekdrukkunst" bracht nog al wat pennen in beweging en velen
zijn het voor Haarlem zoo belangrijke „Coster-vraagstuk" weer met
frisschen moed gaan bekijken. Of het ooit zal worden opgelost
en die strijd uitgestreden zal zijn ? Vele nuchtere Hollanders
zeggen, dat het er weinig toe doet, de hoofdzaak toch is, dat
die kunst van met losse letters te drukken werd uitgevonden.
De kunstige steendruk van de Hoofdwacht, ons door den
heer Jacobson in een groot aantal afdrukken geschonken, om
daarmede nieuwe leden te werven, heeft wel niet tot een over-
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weldigend resultaat geleid, maar de gedachte van den milden
gever is er niet minder sympathiek om.
Er zou zeker nog een lezenswaardige bijdrage in dit boek zijn
opgenomen, wanneer de Breuk, Gonnet en Dr. Kruseman niet
waren heengegaan. Met den heer Knappert als notator of interviewer, hoe ge het wilt noemen, hadden 'zij besloten, op enkele
praatavonden hun jeugdherinneringen op te halen, die de archivaris
dan zou opschrijven en later te boek stellen. Het heeft echter
niet zoo mogen zijn. Wel zijn die heeren een paar maal samen
gekomen en heeft de heer Knappert daarvan zijn aanteekeningen
gemaakt, maar ongesteldheid en later hun overlijden hebben die
mededeelingen geen voortgang doen hebben, zoodat hetgeen werd
opgeschreven nog volstrekt niet voor publicatie geschikt of
nip is. Dit kunnen we slechts betreuren, omdat die drie oprechte
Haarlemmers, met hun ijzeren geheugen, natuurlijk over allerlei,
personen zoowel als toestanden, veel te vertellen hadden, dat nu
met hen begraven is. Een aantrekkelijk stukje Haarlemsche
geschiedenis, dat hier zoo goed op ziin plaats zou geweest zijn,
is ons nu onthouden. En wie zouden dat nu nog kunnen geven?
Juist hadden wij zoo gaarne lets uit den tijd, toen nog niet alles
geelectrificeerd was en de motorhoorn zijn kakophonieen nog
niet uitstootte.
Nu dit alles is vastgelegd en verankerd, rijst de vraag, die
wel eens wordt gesteld, of er in onzen tijd nog wel behoefte
en plaats voor vereenigingen als Haerlem zijn. Wij kunnen
bij dat oude in het moderne leven niet meer stilstaan, met de
zweep warden we voortgejaagd, we leven niet /neer voor de
geschiedenis, waaruit zooveel te leeren is ; het dagelijksche leven
met zijn drukke verkeer, dat al zooveel op ziin kerfstok heeft,
stelt heel andere eischen.
Een goede gedachte, als de oprichting onzer Vereeniging komt
altijd op het juiste oogenblik, mar nu na 25 :Jaren is Haerkm
nog veel en veel meer noodig clan vroeger. Van alle kanten dreigt
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steeds opnieuw gevaar. Wij moeten voortgaan met te wijzen op het
vele schoone, dat onze voorvaderen ons nalieten, dat alles met
pieteit bekijken en behandelen, doen beseffen, dat wij in een stad
wonen als weinige ter wereld, een stad, waaraan jaarlijks duizenden
een bezoek brengen, die steeds weer getroffen worden door de
schoonheid, welke Haarlem bezit. Het is werkelijk niet alleen de
Amerikaan, die ons benijdt, maar ook de Nederlander van elders
en hij die van over onze grenzen komt en een oog voor het stedeschoon heeft, is vol bewondering voor onze stad. Vraagt het den
geschiedschrijvers, de ouden wisten het reeds, hoe belangrijk
de historie van Haarlem in haar bijzonderheden is. Wij moeten
ook daarvoor de belangstelling blijven wakker houden.
Zoo moet Haerlem in de konaende jaren nauwgezet bliiven
toezien en voortwerken, zonder halsstarrig te willen behouden,
vat nu eenmaal met mogelijk is. Kunnen wij aldus vruchtbaat
werken, dan zal cen monum ,,-mtenverordening, zooals in andere
plaatsen, onvermijdelijk zijn. Ons daartoe gericht verzoek tot
den Raad, dat gesteund werd door de Rijkscommissie van monumentenzorg en vele vereenigingen, mocht geen gewillig oor vinden.
Ook een schoonheidscommissie zou in Haarlem goed werk
kunnen doen.
Dat wij derhalve mogen voortwerken en steeds iongeren vinden,
om onzen arbeid over te nemen en er een nageslacht konie vol
eerbied en hart voor het oude Haarlem en zijn merkwaardige
geschiedenis.

OUD-HAARLEMSCHE HERINNERINGEN,
DOOR
A. G. DE LEEUW (GEERTRUIDA CARELSEN).
Gaarne voldoe ik aan het verzoek, mu j op grond van gehechtheid
aan mijn geboorteplaats gedaan, om hier jets te geven van mijn
oudste plaatselijke herinneringen.
Eigenlijk beginnen die reeds van vOOr mijn geboorte, aangezien
mijn beide ouders ook reeds onder den rook onzer Spaarnestad
opgegroeid waren en veel van hun verhalen daaromtrent mij uit
mijn jeugd zijn bijgebleven.
Mijn vader was geboren op het toenmalige Rijnlandshuis Zwanenburg, thans middenstuk van de suikerfabriek te Halfweg, destijds
nog gelegen op een landengte tusschen de woelige wateren van
Haarlemmermeer en IJ. Mijn grootvader De Leeuw was daar
belast met het toezicht op de veiligheid van dat belangrijk stukje
grond. Het naar den maatstaf van die dagen druk verkeer tusschen
Amsterdam en Haarlem werd onderhouden over een rijweg en
twee halve trekvaarten. De passagiers der trekschuiten moesten
te Halfweg met pak en zak overstappen ; dit aan te kijken behoorde,
op drukke avonden, b.v. in kermisweken, tot de speciale genoegens
der Halfweggers.
Mijn grootouders van moeders-zijde bewoonden in 't begin
van de negentiende eeuw het Huis Akendam, een halfuur benoorden
de stad. De eigenaar, A. M. Penninck Hoofd, afkomstig tilt een
Haarlernsche fabrikanten-familie, dreef daar landbouw en had
allerlei kunstzinnige liefhebberijen. De ieden van bet schildersgezelschap ,Pictura" brachten te ziinent menigen genoeglijken
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avond door, getuige teekeningetjes van hun hand in een „Album
Akendamiense", waarin ook reeds, in 1799, toen hij daar, in verband
met de Castricumsche gevechten, was ingekwartierd, de latere

Generaal Chasse, als iong officier, een half-fransche-half-nederlandsche dankzegging voor de betoonde gastvrijheid schreef. Doch
de gastheer stierf betrekkelijk iong; zijn weduwe hertrouwde met den
parkarchitect J. D. Zocher ; en deze kreeg de opdracht, het door
de Stad gekochte terrein Akendam, dat tot dusver als landbouwproeftuin gediend had, tot kerkhof aan te leggen. Het kleine huis,
dat thans op het punt staat van afgebroken te worden, herinnert
nog door enkele kleinigheden, aan zijn vroegere bewoners. Tot
die vroegere bewoners behoorde, tot zii als heel klein kind mee
naar de Zochersche kweekerij Rozenhagen verhuisde, mijn moeder.
En zoo kwam het, door hare bemiddeling, dat ik, op mijn beurt,
reeds van dat ik begon op te merken af, den Zocherschen kunstgeest
ademde, en op het Zochersche terrein, mijn eerste plantenkennis
opdeed.
Het tegenwoordige Kennemerplein heette toen Varkenmarkt.
Werkelijk krioelde het daar, op vier naiaarsmaandagen, van magere
en vette varkens tot kleine biggen toe. De minder aangename
eigendommelijkheden van dat knorrend en schreeuwend gezelschap
werden voor ons, kinderen, ruimschoots vergoed door het genoeglijke feit, dat wij dan „koeke-varkens" kregen : uit speculaas-deeg
gekneed en gebakken ; de twee laatste weken van October „aan
den trog" en de twee eerste weken van November „aan de leer",
zooals in Slachtmaand behoorde. Minder behoorlijk docht mu j de,
in het Haarlemsche spraakgebruik vastgeroeste uitdrukking, dat deze
of gene, (kerkelijk) met Varkenmark „aangenomen" zou worden.
Er lag toen binnen Haarlem heel vat garnizoen : voetvolk en
paardevolk. Dit laatste werd in miin vroegste herinneringen
gerepresenteerd door „kurassiers". Of deze werkelijk kurassen
droegen, heb ik nooit geweten ; wel dat zij kolbakken of berenmutsen
droegen, voor welke vervaarlijke zwarte hoofddeksels ik bang was;
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de hen opvolgende „dragonders" zagen er veel minder angstverwekkend uit. De infanteristen imponeerden alleen door hunne
bayonetten. Hun kazerne lag aan den Koudenhorn en die der
cavalerie aan de buitenzijde van de Kruisstraat ; dientengevolge
was er door de Ridderstraat altijd een drukke trek van soldaten,
dikwijls erg vervelend voor een zeven- tot tienjarig meisje, als zij
haast had, van de Nieuwe Gracht naar haar school in de Koningstraat te loopen.
1k wil deze gelegenheid waarnemen om hulde te brengen aan
den man, die de eigenaar en de ziel van onze school was: Meester
Geerligs, die den titel droeg van „Bovenmeester". Hij was een
stoere Geldersman, knap van uiterlijk en, als hij wou, vriendelijk
van innerlijk ; en dat is hij jegens mu j altijd geweest, waardoor
ik aan mijn schooltijd een heel aangename herinnering heb. Als
schoonzoon van Meester Prinsen, die aanstonds bij de oprichting
van het Koninkrijk der Nederlanden, een eervolle opdracht had ontvangen bij de organisatie van het Lager Onderwijs, stond Meester
Geerligs in de voorste gelederen van zijn vak. Hem ter zijde stand,
uit zijn schoonvaders kweekschool, steeds een staf van andermeesters en een nog talrijker zwerm kweekelingen. Voor de laatsten
hadden wij wel heel weinig respect; wij noemden hen „de jongens".
Maar nochtans hielpen zij in velerlei opzichten; o. a. leerden zii
ons mooi-versierde hoofdletters teekenen en had men aan hen
altijd een vraagbaak in geval van misverstane uitleggingen of
rnoeielijk-leesbare woorden. Wat wij het meest in hen op prijs
stelden was, dat zij fijne puntjes aan griffels konden slijpen, en
altijd willig waren om te pompen, wanneer wij, op de binnenplaats,
onze leiensponsen gingen nat maken of, uit gedeukte tinnen
kroezen, drinken. Het schoolgebouw, waarvan alle hoekjes vast
in mijn geheugen geprent zijn, was een eenvoudig woonhuis,
schuins tegenover de Stoofsteeg. De twee benedenkamers en de
twee ruimere bavenkamers en een afgeschoten vertrek op de
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tweede verdieping waren alle tot schoollokalen ingericht in
de lange gang hingen al onze talrijke hoeden en mantels : wij waren
met ons tweehonderd-vijftig iongens en meisjes, (in de laagste
klassen door elkaar, in de hoogste afgescheiden). Wat bij andere
bewoning de keuken zou geweest zijn, was een uitgebouwd kamertje,
Bovenmeesters speciaal heiligdom, waar men nooit kwam dan bii

groote zeldzaamheid.
Op mijn elfde jaar had ik deze school afgeloopen, en de daar
opgedane indrukken zijn voor heel mijn verder leven onuitwischbaar
geweest. Wat theoretische kennis van de moedertaal betreft : men
sprak toen nog van „nederduitsch" en volgde de spelling van
Siegenbeek, die eerst een dozijn jaren later plaats maakte voor
die van De Vries en Te Winkel. Doch dat deed niets af aan de
degelijkheid, waarmee in ons, kleine kinderen, een zuiver inzicht
werd ontwikkeld in het juist gebruik van woorden en het bouwen
van volzinnen, — een voorreeht dat ik later meer en meer op prijs
ben gaan stellen. Dat ik onze taal liefheb als een kostbaar muziekinstrument, dank ik aan den grondslag in mijn ziel gelegd door
het onderwijs van Meester Geerligs. En om een ander vak te
noemen: Donderdagsmorgens hadden wij aardriikskunde. Na het
eenigszins nuchtere opzeggen der lessen, volgde dan een heerlijke
afwisseling : voor een groote wandkaart, in het voorhuis, met
Bovenmeester op reis. Eens, op zulk een keer, gingen wij heelemaal
den Rijn op, door Nederland en Duitschland heen, tot aan Schafhausen. Toen ik, een kwarteeuw later, daar aan den waterval
stond, vloog, over alles heen, wat ik intusschen daarover gelezen
en gehoord had, mijn fantasie terug naar den bewusten ochtend

in het Koningstraat-voorhuis!
Zingen deden wij er ook,
unison°, begeleid door het vioolspel
van den zoon des huizes, P. J. Prinsen Geerligs. Menig liedje,
toen van buiten geleerd, is mij nog in 't gehoor blijven hangen;
zij waren bijna alle uit het duitsch vertaald, wegens de bijbehoorende melodieen. Een poos later kwam ik op de Zangschool van
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Haarlem. Een andere dergelijke nieuwigheid was het gymnastiekonderwijs, ook uit Duitschland geimporteerd. De eerste directeur
heette Karl Euler en sprak gebrekkig hollandsch. In een groot
lokaal in de Achterstraat hingen en sprongen wij daar aan verschillende ladders en touwen, en moesten ook marcheeren als
soldaten ; enkele oefeningen vond ik wel een beetje griezelig, maar
de meeste toeren nogal amusant. Nauw daaraan verwant waren
de danslessen, die wij, in particuliere huizen, kregen. Maar Haarlem
zelf telde toen nog geen eigen onderwijzer in dat vak ; er kwamen
twee dansmeesters uit Amsterdam, de heeren van Swaningen en
Rinkes ; bij den laatstgenoemde heb ik geleerd wat destijds op
dat gebied aan de orde was. Het liefst was mij de „Duitsche polka".
'S Zomers genoten wij de genoegens der landelijkheid, die
zich toen heel wat dichter bij de stad aansloot dan thans.
Rijdgelegenheid naar Bloemendaal en Kraantjelek was er toen
niet anders dan particulier. Wie zich de weelde van een „vigilante"
veroorloofden, stegen veelal, om de tollen te vermijden, reeds
uit bij het Raadhuis te Overveen of aan het einde van de Kleverlaan.
Dee was, door de afwezigheid van boomen en huizen, wel eentonig
voor tienjarige wandelaars, die verlangden zoo spoedig mogelijk

het Bloemendaalsche bosch en de Bloemendaalsche kruidnoten
te bereiken. De „Blinkert" was toen nog heel wat steiler dan
tegenwoordig en dus zijn bestiiging een nog heel wat roemrijker
inspanning.
Het toppunt van zomerplezier was de kermis. Op een Zaterdag
aan 't eind van Juni werd zij ingeluid. Dan vertelden bakers en
kindermeiden dat die kloktonen riepen:
„Schelmen en dieven, kom in de stad,
We hebben jelui in zoolang niet gehad!"
Dat vond ik wel een beetje angstwekkend, vooral toen er bij
verteld werd, dat er op de Turfmarkt een spel met menschen-
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eters zou komen. Dit liep echter nogal genadig af. Den volgenden
Zaterdag werd de kermis weer uitgeluid, met klanken, die gezegd
werden te beteekenen :
„Schelmen en dieven, ga uit de stad,
We hebben je lang genoeg gehad !"

Er was in dien tusschentijd niemand opgegeten ; omtrent het
af- of toegenomen aantal schelmen en dieven geloof ik niet dat
ooit een juiste statistiek werd opgemaakt. Daarna hield de pret
nog wel een halve week aan ; de „laatste kermis-Zondag" was
altijd verreweg de drukste. Onderwiil hadden wij heel wat genoten
van de poffertjes : niet alleen door ze te eten, maar ook door te
staan kijken hoe de baksters, in kleurenrijk tenue, op haar hoogen
troon, met een bewonderenswaardige handhabiliteit, het dunne
deeg in de kleine holten van haar tafelvormige pan mikten. De
kramen van diversen inhoud stonden toen in rijen op de Groote
Markt en hun eigenaars verheugden zich in de klandizie niet
alleen van kinderen, maar ook wel degelijk van groote Tnenschen.
Deftige dames deden jaarlijks glace handschoenen op bii den
„Tiroler". Op de Turfmarkt stond, in plaats van het voorspeld
kannibalen-verbliif, een drukbezocht paardenspel. Voor mij was een
der attracties de pottenmarkt ; aan de noordzij van de Nieuwe Gracht
bii de Kruisstraat lagen dan verscheidene schuiten met aardewerk,
niet alleen van normale grootte, maar ook in verrukkelijk miniatuur.
Mijn persoonlijke ervaringen van het Haarlemsche leven in
de negentiende eeuw dagteekenen slechts tot 1855, toen ik, twaalf
jaar oud, met mijn ouders naar het noordelijkste stukje NoordHolland verhuisde.
Van hetgeen, tusschen '50 en '55, mijn jonge ooren opvingen,
zou ik, uit den provisiekelder van mijn onderbewustzijn, nog wel
wat kunnen opdiepen, als ik wist dat er nog menschen waren,
die er zich voor interesseeren. Haarlem was destijds een kleine
stad, en had, behalve natuurlijk haar chronique scandaleuse,
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ook haar chronique franchement amusante, die rijke stof opleverde
voor de conversatie. Maar het amusante der gevallen, was doorgaans
bijna onafscheidelijk verbonden aan de personen, wien ze betroffen.
Tot de rijkste burgers behoorde iemand, die veel van zich deed
spreken wegens zijn opsnijderijen. Eens, bij gelegenheid van een
geldknoeierij, trachtte hij alle verdenking van daarin gemengd
te zijn, af te werpen, door met een forsch gebaar te zeggen: „Moi,
je suis trop riche pour tricher" ! Als vijftigjarig weduwnaar liep
hij het eene blauwtje na het ander bij Haarlemsche schoonen,
eenigszins boven zijn stand ; er werd verteld, dat hij gewoon was
telkens aan zijn huwelijksaanzoek de zending van een appeltaart
te doen voorafgaan. Een ander, toen ook rijk, maar gaandeweg
finantieel achteruitgaand door zijn zonderlinge liefhebberijen, hield
den lachlust van de goegemeente gaande door de geruchten van
zijn jachtavonturen. Eens deed hij de mare verspreiden en, door
fooien aan de koddebeiers, een halven winter gaande houden : dat
er in de duinstreek een wolf was gezien. De gelukkige bezitters
van eigen jachtgronden tusschen bier en Alkmaar verheugden
zich in deze prikkelende variatie op de gewone hazen- en konijnenen patriizenjacht, waarop dan de gebruikelijke iacht-dejeuners
en diners of soupers volgden . . . .
Soms, vooral op plaatsen, waar ik als kind veel kwam, in of bii
de stad, overvalt mij plotseling niet alleen zeer duidelijk de
herinnering aan 't een of andere gebeurtenisje uit mijn kindertijd,
maar doorleef ik opnieuw de torn daardoor gewekte gevoelens.
Vasthouden kan ik die nooit langer dan een paar seconden. Maar
iuist die enkele oogenblikken toonen mij hoe ik hier van nature
thuishoor en bevestigen mijn vriendschapsband met de Haarlemsche
stedemaagd. Na veel afwezigheid woon ik nu weer sinds twaalf
iaar binnen haar gebied ; en ik heb er geen berouw van, mijn ouden
dag aan haar te hebben toevertrouwd.

Haarlem, juli 1926.

BIJ WAT BEHOUDEN WERD
DOOR

L. C. DUMONT.
De oprichting van de vereeniging „Haerlem" nu 25 jaar geleden
was geen toevalligheid, doch sproot voort uit de liefde, die een
aantal inwoners voor de stad hunner inwoning gevoelden en die
hun krachten en hun invloed wenschten beschikbaar te stellen
om het karakteristiekste van hetgeen uit vroegere tijden tot ons
is gekomen te bevy aren en in stand te houden.
Het moge waar zijn, dat een stad en vooral een bloeiende stad
als Haarlem is, als een organisme kan warden beschouwd dat
leeft, dat zich verder ontwikkelt en waarvan de samenstelling
zich wijzigt, toch behoeft dit niet in zich te sluiten, dat nit dat
geheel worden weggenomen, die kunstvolle gebouwen, waarvan
geslachten en nog eens geslachten hebben genoten of dat door
onverschilligheid de moker wordt gehanteerd om het vernielde
te doen plaats maken voor nieuwe werken, die niets te zeggen
hebben en die voor een lange reeks van jaren dikwijls zullen getuigen
van de armoede van geest, van het oppervlakkige en van het reclameachtige. Zeer zeker er is een kentering, meer en meer wordt gevoeld
dat een stad geen verzameling mag zijn van gebouwen en huizen
waarin de menschen verplicht zijn hun leven door te brengen,
zonder dat daarvan eenige bekoring uitgaat. De overheid, gesteund
door een publieke meening, gaat meer en meer gevoelen, dat te
dezen opzichte voor haar een taak en een zeer belangrijke, is
weggelegd.
Als gevolg van het steeds groeien der bevolking moet de gemeente
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zich uitbreiden, doch dat uitbreiden dient op andere wijze te geschieden dan in het laatste gedeelte der vorige en het begin van
deze eeuw heeft plaats gehad.
Niet voor huisvesting alleen dient gezorgd te worden, doch
die huisvesting moet zoodanig zijn, dat de bewoners tot de natuur
worden gebracht en die bewoners niet in eene omgeving wonen
die een troosteloos beeld van armoede op kunstgebied te aanschouwen geeft.
Hoe geheel anders zijn de omstandigheden ten opzichte van de
uitbreiding der steden geworden.
Toonden de platte gronden van vele onzer steden een zeer
gesloten geheel, doordat zij door een gordel van grachten, wallen
en torens waren omsloten en was tengevolge daarvan door gebrek
aan terrein de bebouwing dicht, toch was onmiddellijk daarbuiten
de natuur.
De geslotenheid is verdwenen, poorten en muren zijn gesloopt,
de wallen zijn veranderd in plantsoenen, een groote mogelijkheid
tot uitbreiding ontstond. Helaas, het is juist die groote mogelijkheid,
die vrijheid geweest die gemaakt heeft dat in het algemeen de

uitbreidingen van de steden niet op de gelukkigste wijze hebben
plaats gehad, waartegenover staat, dat niet onbelangrijke verbeteringen zijn aan te wiizen, zoodat de toekomst met meer gerustheld kan worden tegemoetgegaan.
Als gevolg van de uitbreiding van de bebouwing der gemeenten
ontstond de behoefte bestaande gebouwen te veranderen, te
verbouwen en te vernieuwen. Woonhuizen werden bijv. veranderd
in winkelhuizen of in kantoorgebouwen; bestaande winkelhuizen
werden gemoderniseerd, enz.
Die vernieuwingen, verbouwingen en veranderingen waren in
vele gevallen geen verbeteringen, zoodat het stadsschoon werd

geschaad. De vereeniging „Haerlem" zag dit met leedwezen en
het spreekt dus van zelf, dat zij getracht heeft een weg te vinden
orn vertninking en verdwijning van stadsschoon te voorkornen.

Raadhuis
W. J. Dingemans

del.

W. J. Dingernans

del.

W. J. Dingernans

del.
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Met bescheidenheid zij hier bij het 25-jarig bestaan der Vereeniging opgemerkt, dat zij, dank zij de medewerking van particulieren en belangstellenden, met eenig succes op haar streven en op
haar werk kan terug zien.
De afbeeldingen van de gebouwen van de hand van den helaas,
zoo onverwacht overleden warmen vriend en medewerker, den
Heer Waalko Dingemans, van wien wij nog zooveel steun mochten verwachten doen zien, dat de Vereeniging belangrijke en
minder belangrijke resultaten heeft kunnen bereiken. De beteekenis
van die resultaten wordt in hooge mate vergroot wanneer erop
gewezen wordt, dat de middelen waarover de Vereeniging te
beschikken heeft slechts zeer beperkt zijn.
De herbouw van den toren op het Raadhuis, gebouwd in het
midden der 15e eeuw, afgebroken, wegens bouwvalligheid in 1772,
werd voltooid in 1914.
Door dezen herbouw, die wat de hoofdmaten van den toren
betreft overeenkomen met die welke voorkomen op een opmeting
berustend in het archief der gemeente, is het Raadhuis aanmerkelijk
verfraaid en het stadsbeeld verrijkt. Dit gebouw waarin verschillende stijlperioden zijn te herkennen, zal in uiterlijk aanzien nog
belangrijk kunnen winnen, wanneer de verdwenen dakkapellen
weder worden aangebracht en de zijgevel aan de Koningstraat
weder in den oorspronkelijken toestand wordt teruggebracht.
Verder is Haarlem nog in het bezit van een aantal huizen bekroond
met den bekenden trapgevel, welk aantal echter geleidelijk aan
het minderen is. Uit de afbeeldingen blijkt, dat de Vereeniging
er in geslaagd is, dank zij de medewerking van eigenaren en belangstellenden, eenige van deze gevels te behouden of te doen herstellen.
Mogen deze voorbeelden tot gevolg hebben, dat het onnoodig
sloopen tot stilstand wordt gebracht, waarmede een deel van
het doel dat de Vereeniging zich voor oogen stelt, bereikt en de
aantrekkelijkheid van Haarlem nog meer verzekerd zal zijn.
3

DRIE BUITENPLAATSEN
DOOR
C. J. GONNET.

SAXENBURG
is verrezen in den tijd toen Ampzing bezig was aan zijne Stedebeschrijving, dus tegen het jaar 1628. De naam wijst terug naar
Petronella van Saksen en herinnert aan het kapelletje, dat de gemalin
van Floris II (1091-1122) bij het grafelijk lusthuis Aelbertsberg
heeft gesticht.
Saxenburg is gebouwd voor Joost Cornelisz. van der Graft,
die als burger van Leiden, den 22 September 1616 te Haarlem
trouwde met Marijtgen van Halewijn, uit een Haarlemsch brouwersgeslacht. De schilder Cornelis van Haarlem noemt hem in 1631
„zijn testateurs sa. huijsvrou soon", maar hoe die verwantschap
moet opgevat worden, is niet duidelijk. Van der Graft was óók
brouwer en wel in „het Roode Hart", eene brouwerij welke tot
in onzen tijd op het Donkere Spaarne bij de Bakenessergracht
bestaan heeft. In den beginne, nog in 1624, dreef hij de brouwerij
met Coenraad van Halewijn, waarschijnlijk zijn zwager, maar
die vennootschap hield niet lang stand, want in 1627 en tot het
einde toe, werkte hij voor eigen rekening, zoo het schijnt op den
duur niet met groot voordeel, hetgeen ook daaruit is af te leiden,
dat Cornelis van Haarlem in 1634 twee schuldbekentenissen ten
laste van Van der Graft, met groot verlies van de hand deed.
Zeker zal dit wel het gevolg er van ziin geweest, dat de brouwer
hooger leefde, dan zijne middelen gedoogden.
Tegen 1628 was hij bezig met zijne hofstede Saxenburg en
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Ampzing wekte de nieuwsgierigheid zijner stadgenooten naar dat
Aelbertsbergsche paradijs volgenderwijze op:
Daer kond gij so gij wilt Vergrafts Fonteijn sien springen
En blijven dan nog droog, indien gij 't kont bedingen,
En seker, sun gesticht en woning dien hij bout
Is waerdich dat gij die wel deur en deur beschout.
Fonteinen waren in deze streken onbekend, dus de Haarlemmers
zullen niet verzuimd hebben dat wonderwerk te gaan zien.
Maar al die heerlijkheid was niet van langen duur. In 1634
was het bij Van der Graft, zooals wij gezien hebben, met zijne
geldelijke zaken al slecht gesteld en het werd er niet beter op.
In 1638 stierf hij en reeds den 16en Juli van dat jaar werd uit zijn
gerepudieerden boedel voor f 23500,— aan den Heer Christoffel
Thijssen, koopman te Amsterdam, verkocht de hofstede Saxenburg
met aanhoorigheden en nog een vischrijk meertje in den banne
van Aelbertsberg onder de heerlijkheid van Brederode.
Misschien was dit vischrijk meertje hetzelfde, dat nu nog ligt
voor „Caprera" en de helft uitmaakt van een matig binnenmeer,
in de eerste helft der 17e eeuw door een dijk in tweeen gescheiden
en waarvan de noordelijke helft in 1654 is droog gemaakt. Van
der Graft bezat beide deelen. Den 25 Januari 1638, dus in het
jaar van zijn dood, verkocht hij aan Mr. 7rans de Kies eene bleekerij
met het (in 1654 drooggelegde) deel van het meertje, grenzende
aan de hofstede welke de Kies daar had.
De andere helft van het, voormalig grootere meer, behoorde
nog bij Saxenburg, waarvan Christoffel Thijssen in 1638 eigenaar
was geworden. Deze bleef bezitter en bewoner ervan tot zijn dood
en na zijn overlijden werd het goed den 16en Februari 1662 door
zijn oomzegger en universeelen erfgenaam Mr. Nanning Cloeck,
Raad en Oudschepen der Stad Amsterdam, gecommitteerd in
het collegie ter admiraliteit in Zeeland, voor f 12400,— verkocht
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aan den Heer Constantijn Ranst, weesmeester der Stad Amsterdam.
Het had toen eene grootte van 6 morgen 278 roeden.
Slechts enkele jaren kon de hofstede den nieuwen eigenaar
behagen, want reeds den 4en April 1685 ging zij in eigendom over
aan den Heer Jan Elias Voet, te Amsterdam, die er f 7800,—
vow' betaalde.
Eene tamelijk uitvoerige omschrijving van hetgeen deze toen
kocht, vindt men in de voorwaarden der verkooping : Eene surtreffelijcke en welgelegen hofstede genaemd Saxenburgh, met
welbeplante boomgaerden, huysinge, stallinge, hoyhuys, schuur,
vijver, duyvenvlucht elst-singelen, iepen- ende andere boomen,
twee kroften land ende een vischrijck meertje.
De verkooper sal alle de schilderijen, soo boven de schoorsteenen
ende deuren sijnde, mogen naer hem nemen, nytgeseyt alleen de twee
grauwe schilderijen in de gang, die tegens den muur aen staen, daer
paerden in afgebeelt staen, dewelke bij het huys sullen moeten blijven.
De twee eerste termijnen zouden worden betaald door Voet
en de laatste door zijne schoonzuster Juffrouw Margaretha van
Schorel, Weduwe van Dr. Franciscus Plemp. Deze regeling der
betaling kan er wel mede in verband hebben gestaan, dat Saxenburg
reeds 27 Maart 1687 uit het bezit van Voet overging aan de Wed.
Dr. Plemp, (voor f 6300,—). Deze liet de plaats achter aan hare
zuster Anna Sophia Plemp, de weduwe van Jan Elias Voet, in
wier bezit de lusthof levenslang bleef. Maar in 1716 was zij overleden en toen werd den 5en Mei van dat jaar Saxenburg overgedragen aan Mr. Elbert Graafland, Raad en Schepen der Stad
Amsterdam, voor f 2400,—. Zooals men ziet, was de verkoopwaarde
in omstreeks 35 jaren aanmerkelijk gedaald, doch dit kan het gevolg
er van zijn geweest, dat de terreinen tijdens de latere bezitters
door verkoop aan derden nog al waren ingekrompen. Maar de
Heer Graafland moet Saxenburg zeker weder aanmerkelijk hebben
uitgebreid, want toen hij het den 1 April 1723 (en hij was er toch
niet lang eigenaar van geweest) van de hand deed aan den Heer
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Hendrik Trip, Bewindhebber der 0.-I. Compagnie ter kamer
Amsterdam, ontving hij er f 11500,— voor.
De Heer Trip die ongetrouwd en zeer rijk was (hij liet een
vermogen na van f 395740 — voor dien tijd een groot bezit),
bleef tot zijn dood in 1737 eigenaar van Saxenburg, doch enkele
jaren later, den 21en April 1741, werd het voor f 7400,— verkocht
aan den Heer Hendrik Hermans, Commissaris van de Kleine
Bank van Justitie en Schepen der Stad Haarlem.
Van toen af waren het bijna alien Haarlemmers die Saxenburg
bezaten en bewoonden, want toen de Heer Hermans overleden
was, werd de hofstede door zijne weduwe Vrouwe Christina
Crommelin den 2 October 1755 voor f 11000,— overgedragen
aan Mr. Nicolaas Dierkens, ook Commissaris van de Kleine Bank
van Justitie te Haarlem en een ambtgenoot dus van haar overleden
echtgenoot. Doch ook deze eigenaar had slechts weinig genot
van zijn buitengoed, want reeds in 1757 was hij overleden en den
29en April van dat jaar, ging Saxenburg voor eene gelijke som
van f 11000,— over aan Mr. Cornelis Aarnout van Brakel, wederom
een Commissaris van hetzelfde rechtscollegie te Haarlem.
Gedurende het lang bezit dat hij er van had, zal deze eigenaar
Saxenburg veel uitgebreid en verfraaid hebben, in aanmerking
genomen, dat er f 22000,— voor betaald werd toen het den 5en
Augustus 1784 door de erfgenamen van den Heer Van Brakel,
die bij zijn overlijden Raad en Schepen van Haarlem was, werd
verkocht aan Mr. Allard Merens, oud-Schepen der Stad Hoorn,
en zijne zusters Jonkvrouwen Eva Maria- en Cornelia Merens,
alien wonende te Hoorn.
Het schijnt, dat in den tijd der familie Merens op de terreinen
van Saxenburg wat bijgebouwd — of door aankoop er wat aan
toegevoegd is, want in 1798 verneemt men van „een huis, wordende
„in vijf partijen bewoond, genaamd de Vijfhuizen, onder Aelberts„berg of Bloemendaal, aan de Achterduinen bezijden de hofstede
„Saxenburg.” En dit is niet het eenige waaromtrent men wordt
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ingelicht, want de beste omschrijving van Saxenburg en aanhoorigheden op het einde der 18e eeuw, wordt aangetroffen in
de akte der overdracht van het goed, door den Heer Merens ; n.1.:
Eene extra aangename hofstede, „Saxenburg", met heerenhuizing, stalling, koetshuis, tuinmanswoning, en verder getimmerte,
mitsgaders diverse moes- en broeituinen, boomgaarden, boschagien,
karper- en goudvischkommen, voorts een vischrijk meertje, gelegen
achter de hofstede Duin en Daal, eene houtrijke en gerenommeerde
vinkenbaan, diverse kampen wei- en hooiland, een krochtje met
hakhout beplant, alsmede een extra wel beplant bosch met opgaande
boomen en divers hakhout 1).
Samen groot 31 morgen.
De kooper zal hebben een vrijen nodweg, zoo te voet als met
wagen en paarden over de hofstede Duin en Daal, bevorens zijnde
geweest eene lijnwaadbleekerij (thans, W. 1798, behoorende aan
Mejuffrouw A. Rusburg Wed. van den Heer Arent Lits) van den
Heerenweg af tot aan de hofstede Saxenburg, mitsgaders nog
over een gedeelte van de hofstede Duin en Daal tot aan het meertje.
Ook zal de kooper de vrijheid hebben, de sloot behoorende aan de
hofstede Duin en Daal en strekkende mede tot aan het meertje
te mogen bevaren, ten alien tijde, zonder tegenzeggen van iemand.
Verder zijn in den koop begrepen:
le. Vijf aparte woonhuisjes, met een en f daar annex, bekend
onder den naam van „De Vijf Huizen", staande en gelegen tusschen
de hofstede Saxenburg en het huis te Bloemendaal.
2e. Een stuk wei- of hooiland, gelegen onder Aelbertsberg,
bij de Kerk, groot een morgen drie hond.
3e. Een stuk weiland, in Aelbertsberg, aan de Kleverlaan over
de Knip.
Dit alles werd op den 6 December 1798 door den Heer Mr.
1 ) Het Bloemendaalsche bosch. Daarover, en over de flora van Saxenburg
en wat dies meer zii, zie van Eeden, Onkruid. blz. 83 volg.
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Allard Merens (die zijne beide zusters, mede-eigenaressen overleefd
had), voor niet meer dan f 18000,— verkocht aan den Heer Willem
Philip Kops, die sedert 1787 „Wildhoef" in bezit had en bewoonde.
Aan andere gegadigden ontbrak het.
De tijden waren er niet naar om landhuizen, met alle lasten,
kosten en zorgen voor onderhoud die er aan kleefden, te koopen ;
wie er een had, was al tevreden het in die dure en rumoerige jaren
te kunnen aanhouden.
Het zal dan ook den Heer Kops wel alleen te doen zijn geweest
om de gronden van Saxenburg c. a. in bezit te krijgen, en het zal
dan niemand verwonderen, dat hij reeds den 7en Februari 1799
het huis en verdere opstallen des buitenplaats, benevens „De Vijf
Huizen" (voor f 9200,—) verkocht aan Hendrik van Geenhuizen,
te Haarlem, die op zijne beurt „De Vijf Huizen" den 1 en Mel
1800 overdeed aan Jacobus Stok.
Maar nu werd de doodsklok over het statige Saxenburg geluid.
Van Geenhuizen was een slooper van zijn handwerk en dus verrukt
en overgelukkig met bergen puin en stapels afbraak, welke het
omvergehaalde deftige huis, eenmaal de glorie van Joost van der
Graft, hem opleverde 1).
Loosjes Hollands Arkadia 1804 blz. 363. Eene van het gezelschap der
wandelaars zegt:
Welk een menigte puinhopen zien wij hier . . . . Deze verwoesting schijnt
nog maar sedert weinig tijds plaats gehad te hebben.
Waarop zij tot inlichting verneemt:
't Zijn de overblijfsels van de gesloopte Hofstede Saxenburg, welke goeddeels
aan Wildhoef getrokken is.

— 40 —
HET HOF TE AELBERTSBERG,
later genoemd
„'T HUYS TE BLOEMENDAEL".
Toen de tegenwoordige gemeente Bloemendaal nog eene heerlijkheid was, heette deze „Tetterode, Aelbertsberg en de Vogelensang".
Onder Aelbertsberg, dat zijn naam zou hebben te danken aan
St. Adelbert, een Christenprediker, werd verstaan een groot gedeelte
van het eigenlijke Bloemendaal.
Aan den Aelbrechtsbergweg, achter het Bloemendaalsche bosch
en met de bekoorlijke heuvelklingen van het nabijliggend duin in
het verschiet, staat ter rechterzijde in het teeland een oud, steenen
schuurtje, waarin ruime kelders moeten zijn, thans gebezigd tot
berging van aardvruchten 1). Onaanzienlijk en schier niet opgemerkt.
En toch is daar de plaats waar eenmaal, eeuwen terug, het lustverblijf,
het hof stond van Graven van Holland, gesticht door de gemalin
van Floris II, die van 1091 tot 1122 de Heer en Regeerder van.
Holland was. Deze Graaf, bekend als Floris de Vette, was de vreedzaamste, getrouwste en milddadigste van al zijne voorvaderen.
Onder zijn bestuur bloeide het graafschap. Koophandel, landbouw
en nijverheid werden door hem aangemoedigd en verspreidden
onder de ingezetenen eene welvaart, welke tot dien tijd hier onbekend was geweest. Floris II was getrouwd met Petronella van
Saxen, de halve zuster van Keizer Lotharius II, eene vrouw van
ongemeene godsvrucht. Zij had, wat men wel meer bij vrouwen
opmerkt, eene groote bouwdrift. „Het Hoff te Aelbertsbergh" had
zij doen verrijzen. Daaraan verheeld, had zij een kapelletje laten
bouwen, dat, haar naam dragende, nog eeuwen na haar dood is
staande gebleven. In 1133 stichtte zij de Abdii van Rijnsburg,
waar zii in 1144 begraven is.
De Graven die Floris II opvolgden (Dirk VI tot Floris IV)
31) Over deze onderaardsche herinnering geeft de heer D. Vonk hierachter
eerie bijdrage. (Red.)

Albrechts-Bergh Legt van de kerk te Bloemendaal een Goede Stuk wegs in Damn waer bij een meertje Lent, di t
huis hetwelke door Grave Floris de tweede anders de vette gesegt voor den Jaare 1122 is aangelegd, en is in den
Jaare 1132 verbrandt door des vetten soon Graaf Floris, dog is zedert meermaalen verbouwd. Her heeft zijn naam
gekregen naar Sint Albrecht geloofs-prediker in Kennemerland, eertiids was het een Lushuis der Graven, in een
Oude IVIuur Leest men nog Hic quondam Hollandiae curia, dat is hier was eertijds het Hof van Holland, alwaar
ook verscheide Handvesten zijn gegeven, bier heeft ook nog geweest de zogenaamde Kapelle van Petronella waarvan
No. 1 nog het overblijfsel van is, waarin nog onlangs eens Jaars dienst plagt gedaan te \Norden zooals in den
Jaare 1746 doe ik her naar het Leeven getekend heb nog geschiede, maar thans van geen Godsdienstig gebruik
meer. Thans is het een Landhuis van weinig van aansien, Schoon er de Onderhoorige Streek den Naam nog van draa:... Yt.

Naar een teekening uit den Stedelijken Atlas.
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zullen de lustwarande in Aelbertsberg gewis den rug niet hebben
toegekeerd, hoewel men vermeld vindt, dat het hof in 1132, toen
Dirk VI, zijn broeder Floris de Zwarte en de West Friezen met
elkaar aan het vechten waren, wat last moet hebben geleden, maar
zeker is het, dat Floris V (1255-1296) zich er gaarne ophield,
wat niet te verwonderen is, want zijn vader Willem II, den RoomschKoning, vindt men er reeds in 1253. Floris zal dus de liefde voor
het Bloemendaalsche buitenleven wel van zijn vader hebben meegekregen. Maar met Jan I (den zoon van Floris V) was in 1299
het Hollandsche Gravenhuis uitgestorven en kwamen de Henegouwers hier aan het bewind. Die nieuwe Heeren hebben niet veel
sporen van hun vertoeven in Aelbertsberg achtergelaten, hetgeen
niet te verwonderen is, dewijl zij zich waarschijnlijk meer tot de
bergachtige streken en de wouden der Zuidelijke Nederlanden
aangetrokken gevoelden, dan tot onze lage weiden en beemden
langs de kusten der Noordzee. Maar hier in Kennemerland vergat
men de oude Graven niet en was de glans en luister, dien hun
langdurig verblijf er verspreid had, zoo spoedig niet uitgedoofd.
Al zou daarvoor slechts ten bewijze kunnen strekken, dat toen
„Het Hoff te Aelbertsberg" lang nadat de Graven het verlaten
hadden andere eigenaars had gekregen, een van dezen ter gedachtenis aan zijne doorluchtige voorgangers een gedenksteen plaatste,
vermeldende:
Hic quondam
Hollandiae
Curia.
Niet ten onrechte werd op dien Steen van het Hof van Holland
gesproken, want in Aelbertsberg werden Staatszaken behandeld
en Grafelijke akten gegeven. Niet in de Vogelensang.
Van de Graven zijn in de 13e eeuw van Aelbertsberg uitgegaan,
de volgende nog bekende charters:
(Floris II en Petronella van Saksen geven voor 1120 te Haarlem
eene acte uit).
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Willem I:
. Juli 1220.
Willem II: 10 Juli 1253.
17 Mei 1255.
21 Juni 1255.
28 Juli 1271.
Floris V:
23 Juni 1272.
29 Juni 1272.
9 October 1273.
25 Januari 1274.
13 Maart 1274.
21 Maart 1274.
22 Januari 1275.
26 Maart 1275.
12 Januari 1276.
7 Februari 1276.
27 Juni 1283.
20 januari 1284.
28 Juni 1284.
6 April 1291.
21 Maart 1292.
1 April 1292.
25 October 1294.
Samuel Ampzing is zoo opgetogen over Aelbertsberg-Vogelensang en de aangename landsdouwen waarin de grafelijke verblijven
gelegen waren, dat hij komt tot de ontboezeming:
Mat zij) Bii yder plaetz geleken
In lust en in vermaek so ver heeft uytgesteken,
Dat beyde 1) langen tijd voor alien allermeest
ja 't enig lust-vertrek der Graven zijn geweest.

1

) Aelbertsberg en Vogelensang.
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Van Grave Floristijd tot de helft der zestiende eeuw is niets
bekend over de lotgevallen van hun „Hoff te Aelbertsberg zijnde
„in latere dagen (doch onzeker door wat geval ende in welken
„jare) vervallen blijven liggen", maar dan verneemt men er eensklaps
iets van, want op den 21en Mei 1555 verkoopen Juffrouw Mary
van Jutfaas, getrouwd met Frans van Blommendaal c. s. aan Jonkheer Floris van Jutfaas, het huis van Blommendaal, bouwhuis,
visscherij, braambosch, boomgaard, land en zand, voor f 2000,—.
Deze nieuwe eigenaar behoorde tot het Utrechtsch geslacht
van then naam, dat waarschijnlijk van Graaf Floris IV afstamde 1).
Hij was Meesterknaap van de Houtvesterij van Holland en Schout.
In 1565 behoorde hij tot de verbonden edelen en later ook tot
hen, die in 1567 voor Commissarissen van den Hove werden
gedagvaard, om den eed van trouw aan den Koning af te leggen.
Hij bekende toen ook zijn deelgenootschap aan het verbond, doch
verklaarde tevens den Koning van Spanje als een goed onderdaan
te willen dienen.
Floris van Jutfaas was getrouwd met Jonkvrouwe Catharina
Bitter 2). Zij wordt als Weduwe vermeld den 24 Juni 1590, toen
zii als doophefster verscheen in de Groote Kerk te Haarlem,
bij den doop van Samuel Ampzing, den lateren predikant en
geschiedschrijver dier stad. Maar zij leefde niet lang meer daarna,
want den 14 November 1591 verbonden de erfgenamen van wijlen
de echtelieden van Jutfaas—Bitter, „de hofstad 't Huys te Aelbertsberge of Blommendael" met landen, boomgaarden, singelen en
1) Is dit zoo, dan heeft men de oplossing gevonden, hoe Aelbertsberg van
de Graven tot het geslacht Jutfaas is gekomen, zonder inmenging gedurende
eenige eeuwen van derden als eigenaars.
2) Misschien was zij de dochter van Laurens Bitter, (getrouwd met Petronella Pouwelsdr. van Out-Schooten). In 1563 vermeld als Brouwer te Haarlem.
Hij verkocht 21 Juni 1566 aan het St. Michielsconvent in zijne woonplaats,
een stuk land genaamd „De Cromme Gier", groot omtrent 15 hond, in den
banne van Heemstede.
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toebehooren, wegens eene schuld van f 610,— aan Jonkheer Herman
Bitter van der Mersche, den broeder van Jonkvr. Catharina Bitter.
Een jaar later woonden op het huis Aelbertsberg Heynrick
Hoffman en zijne vrouw Maria Bitter, die den 28 November 1592
verklaarden schuldig te zijn aan Mr. Maerten Bitter, Advocaat
voor den Hove van Holland en Notaris te Amsterdam, eene som
van f 1348.10,—.
Het geslacht Van Jutfaas was in verwantschap gekomen met
de Van Meetkercken, zooals blijkt uit een akte van 7 Mel 1604,
waarbij Jonkheer Jan van Oostrom, als erfgenaam van moederszijde
van Jonkvrouwe Maria van Meetkercken uit den geslachte Van
Jutfaas, den eigendom aanvaardt van een vierde gedeelte in het
huis te Bloemendaal in den banne van Aelbertsberg, met twee
boomgaarden, laan en aankleven van dien, bleekerij, bleeklanden,
huizinge, visscherij en warande.
Bij vererving uit diezelfde Jonkvrouwe Maria, was een deel
gekomen op hare zuster Jonkvrouwe Johanna van Meetkercken,
getrouwd met Jonkheer Barthout van Mechelen, wonende te
Merexsen, buiten Antwerpen, en deze verkocht den 12en Mel
1617 als vader en voogd van zijne twee zoons Floris en Gabriel
van Mechelen (hunne moeder was toen zeker overleden), de hofstede Blommendaal, gelegen op Aelbertsberg, met twee boomgaarden, singelen en een meer of visscherij daaraan behoorende, aan
Nicolaes Suycker, Schout der Stad Haarlem, Remees Coesaert,
Drossaard, en Egbert van Bosveld, voor f 2500,—. Coesaert verdwijnt als mede-eigenaar, van Bosveld doet de hem toekomende
helft reeds 7 Februari 1620 voor f 1900,— aan Suycker over,
zoodat deze spoedig het geheele bezit er van in handen had. En
tilt zijn tijd wisten Brouerius van Nidek ') en Ampzing 2) mee
te praten. Uit het Zegenpralent Kennemerlant vernemen we,
1 ) Het Zegenpralent Kennemerlant. Tweede deel, blz. 12.
') Ampzing, L'eschrijvinge ende Lof der Stad Haarlem, biz. 14.
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dat Suycker „de gebouwen voor een goet gedeelte nevens de
plantadien met groote kosten herstelde, waer na er Lukas van
Valkenburg eigenaer van geworden is."
En Ampzing vertelt ons, zoo omstreeks 1628:
Het Huys te Aelberts-berg is ook so noch in 't leven,
Dat vrij wat heerlijk ouds, noch over is gebleven,
Is Zuyker ook syn lof en ere niet wel waerd,
Die aen sulk oud gesticht geen kosten heeft gespaerd ?
En Valkenburg, die 't nu met landen ende hoven
Voor zich bekomen heeft, is waerdig me te loven:
Als die een huys, en hof, van sulken naem, als dit,
Van ouds des Graven-huys, en 't Hof van 't Land, bezit.
Nicolaes Suycker, hier zoo geprezen, was de kleinzoon van den
Schilder Jan Mostert, en van 1684 tot 1620 Schout van Haarlem,
hij werd begraven in November 1630. Van Mander zegt 1) „Ner„ghens is nu teghenwoordigh (d. i. in 1604) so veel bij een te sien
„van zijn (Mostert's) werck als te Haerlem tot zijn Soons soon
„D' Heer Nicolaes Suycker, Schout der Stadt Haerlem”.
Wanneer Suycker groote moeite en kosten besteedde om zijne
bezitting in beter staat te brengen, heeft hij, maar dat was eigen
verkiezing, niet veel genot gehad van zijn werk, want reeds den.
3en Maart 1625 verkocht hij, voor f 5400,— aan Lucas van Valckenburgh, koopman binnen de Stad Amsterdam „de Hofstede van
„ouds genaemd T' Hooff T' Aelbertsberghe en nu T' Huys te
„Bloemendael, met een seer vischrijcke meer of visscherije,
„daer aen behoorende."
Ook voor dezen nieuwen eigenaar had Ampzing, gelijk wij
hierboven gezien hebben, de klaroen gestoken, en zeker niet ten
onrechte, wanneer ten minste daarvoor in aanmerking kan worden
1

) Schilderboek 1618, blz. 150.
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genomen de waardevermeerdering van het goed bij een volgenden
verkoop.
Van Valckenburgh bleef levenslang in het bezit van T' Hooff
T' Aelbertsberghe (waarbij hij 31 Maart 1627 van Nicolaes Suycker
voor f 2500,— nog kocht een huis, bleekerij, looghuis, hooihuis,
plantage en teelland groot 1 morgen 464 roeden), maar na zijn
dood werd het door zijne weduwe Susanna Coymans, den 13
Februari 16 Maart 1658 overgedragen aan Mr. Gerardus Nicolaess
(verwant aan het ridderlijk geslacht van Bronckhorst), die er f 10250
voor betaalde 1).
Van dezen nieuwen eigenaar is alleen bekend, dat hij getrouwd
was met Aeltje Juriaens, die hem overleefde en ook tot haar dood

op het goed bleef wonen. Maar hare erfgenamen hielden het niet
aan en verkochten het in 1672 aan Cornelis Schouten, Brouwer
te Haarlem (die tot vrouw had Anna Heda) en aan zijne schoonzuster Aefje Heda, Weduwe van Jacob Croon, brouwer en bouwster
„In de Kandelaer" te Haarlem 2).
Deze deden geen kwaden koop, want in de transportakte van
2 Augustus 1672 wordt de lustplaats omschreven als:
„Een seer playsante ende vruchtbare hofstede, in de Jurisdictie
„van Aelbersbergh van outs genaemt „'t Hoff t' Aelbersbergh"
„en de tegenwoordigh „'t Huys te Blommendael", bestaende in
„vraye huysinge voorsien met verscheyde vertrecken, hebbende
„schoon uytsicht langs de bleyckerijen, mitsgaders een boomgaert
„beplant met alderley fruytboomen, alsmede een bosch, weylandt
1) Toen de Hervormde Kerk te Bloemendaal in 1636 was afgebouwd, werd
zij versierd met gebrandschilderde ramen. Vier er van bevinden zich sedert 1870
in de groote hal van het Raadhuis te Haarlem. Een van die vier geeft te zien
de wapens van Heeren en Vrouwen die in het jaar van de stichting der kerk,
onder Bloemendaal buitenverblijven hadden, en daarbij komen voor de geslachtswapens van Lucas Van Valckenburgh en zijne vrouw Susanna Coymans.
2) Deze Juffrouwen Heda waren dochters van den vermaarden Haarlemschen
stilleven-schilder Willem Klazen Heda.
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„ende een eygen visrijcke meer ende mede andere gemacken ende
„vermaeckelijckheden."
En daarvoor betaalden zij niet meer dan f 8000,—.
Het Huis te Bloemendaal is lang onder deze eigenaars en hunne
erfgenamen gebleven, maar of het op den duur de bekoorlijkheid
behield, welke in 1672 zoo aanlokkend werd afgeschilderd, zou
zijn te betwiifelen. Herhaaldelijk is er aan vertimmerd. In 1706
was het een samenstel van oud en nieuw. Brouerius van Nidek
vertelt, omstreeks 1730 in het Zegepralend Kennemerland, bij
een prentje voorstellende Het overblzjfsel en bzjgetimmerte van het
Huis te Aelbertsberg, „dat het tegenwoordigh is een matigh woon„huis van een geringen boer”.
Wie aan dit benijdenswaardig landhuis zoo gebrekkig de hand
heeft gehouden, is niet na te gaan ; gemakkelijker valt het op te
geven hoe het goed gedurende eene kleine zeventig jaren van den
een op den ander is overgegaan.
Aefie Heda, die eerst getrouwd was geweest met Jacob Croon
en bij haar overlijden de weduwe was van Willem Pijnendaal,
vermaakte haar aandeel aan hare zuster Anna Heda, de vrouw
van Cornelis Schouten, die dus de eigenares werd van het geheel.
Na haar, vererfde Het Huis te Bloemendaal op hare nicht (zusterskind) Catharina de Ridder, wed. Mr. Cornelis Buyck, die het
naliet aan hare dochter Cornelia Elisabeth Buyck, de vrouw van
Jhr. Adriaen van Adrichem van Dorp, aan wien zij het bij testament
van 27 Februari 1740 vermaakte.
Deze is er niet lang eigenaar van geweest, want den 24 Augustus
1745 verkocht hij het gemakkelijk verworven bezit, omschreven
als: de hofstede Aelbertsberg of het Huis te Bloemendaal, met
annexe landerijen, moestuinen, visscherijen, vijvers en twee bleeken,
groot te zamen 11 morgen 384 roeden (met nog een stuk warmoesland, genaamd „Het Hoogland" gelegen achter of bij de Bloemendaalsche Kerk, groot ruim drie morgen, ook afkomstig van Aefje
Heda), aan den Heer Albertus Lippert, voor f 5000,—.
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Toen deze eigenaar was geworden, kwam er bij de teekenaars
zijner dagen veel drift om van het voormalig Hof van Aelbertsberg
eene afbeelding te maken. Zij hadden daar zeker goede aanleiding
toe en deze zal wel bestaan hebben, in hetgeen verteld werd van
plannen om de opstallen, dus hetgeen nog staande was gebleven,
te sloopen. Het Petronella-kapelletje, vroeger gemeld, had men
niet alleen tot dien tijd gespaard, maar H. de Winter vermeldt
op zijne teekening, dat er elke twaalf maanden een jaardienst
placht te geschieden, zooals in 1746 nog had plaats gevonden.
H. Tavenier maakte nog in allerij1 eene afbeelding van „'t Huis
„Aelbrechtsberg, waarvan (zooals hij schrijft) de ruine nu (in 1746)
„is afgebroken."
Misschien is toen nog gespaard geworden en blijven staan, het
„matigh woonhuis van een geringen boer" (van 1730), maar het
is wel zoo goed als zeker, dat al het verder bouwwerk aldaar,
omstreeks de helft van de 18e eeuw is opgeruimd en de vrij gekomen
uitgestrekte terreinen tot teel- en kweekgrond zijn aangelegd 1).
De Heer Albertus Lippert, die wat er dan nog stond van het
Oude Hof van Aelbertsberg had doen verdwijnen, was van Arnhem
afkomstig en van 1743-1755 eigenaar, zomers bewoner, van
Hartenlust te Bloemendaal. In Juni 1766 trouwde hij, weduwnaar
zijnde, te Arnhem met Anna Maria Elisabeth Ter Smitten, jongedochter van Kleef. In 1776 kwam hij in de Haarlemsche Vroedschap
ter sprake bij gelegenheid der beraadslaging over verbetering der
Stedelijke finantien, door bezuiniging of heffing van hooger belastingen. Voor het eerste was men algemeen gestemd, maar voor
het laatste redmiddel waren weinigen te vinden. Er werd aan
herinnerd, hoe, enkele jaren geleden, de Heer Lippert een „machtig
en rijk man", zich metterwoon te Arnhem had gevestigd, omdat
1 ) In den Stedelijken atlas op het Gemeente-Archief van Haarlem, bevinden
zich vele afbeeldingen van het Huis Aelbertsberg-Bloemendaal, maar geene
enkele later dan 1746, hetgeen wel bewijst, dat er na dat jaar niets meer af te
teekenen vie!.
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hij, naar zijne meening, te hoog in den impost was aangeslagen.
Dan wordt zijn naam niet meer genoemd en hij sterft, misschien
in Arnhem. Zijne weduwe hertrouwt na verloop van tijd, en uit
het transportregister van Bloemendaal van 3 April 1803 verneemt
men, dat Mr. Frederik Hendrik van Berck ook namens zijne
vrouw Anna Maria Elisabeth Ter Smitten (voorheen Wed. Lippert),
voor f 200,— aan den Heer Willem Philip Kops verkoopt zeker
stukje grond met hout beplant „het Schuurmandje" genaamd,
zooals dat tot dien tijd onder de landerijen van het Huis te Bloemendaal heeft behoord en gebruikt is geworden.
En nu na 800 jaren, kunnen wij, als het overschot van het Hof
te Aelbertsberg met zijne lieflijke boschaadjes en bekoorlijke
waranden, niets anders aanwijzen dan vlakke velden en welige
akkers.

HET HUIS TB VOGELENZANG.
De meeste Haarlemmers en vele Hollanders weten, dat de
aangename landsdouwen waartusschen de hoofdstad van Kennemerland ligt ingesloten, in veel vroegere eeuwen de Graven aantrokken.
Het is bekend, dat Floris II (1091-1122) zich gaarne in Aelbertsberg ophield en dat de Vogelensang Floris V (1255-1296) behoorde.
Aan de eindpolen dus der heerlijkheid Tetterode, Aelbertsberg
en de Vogelensang lagen in lieflijk oord en stille rust de tijdelijke
woonsteden van machtige landsheeren en de wildernis met hare
heuvelreeks daartusschen (wij zeggen het duin) was een onbegrensd
terrein voor jacht en weispel.
Over de Vogelensang is genoeg te zeggen en men kan al tamelijk
ver in den ouden tijd terug gaan, voor men de eerste maal, dit
uitgelezen plekje van het schoone Hollandsche landschap vermeld
vindt. Dat is geweest ten tijde van Floris V 1). De Divisie Kronyk
1

) Van Miens. I. 509.
4
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weet te vertellen: „Deze Grave dede maken veel kostelijke hoven
„en ridderlijke woningen, als 't Huys te Vogelsang, daer hij
„Stadelijk met Heren ende Ridderen, Vrouwen ende Jonkvrouwen
„plach te hoveren, vliegen ende jagen, ende ridderlijcke oeffe„ningen, steken en tarnoijen te hanteren” 1).
Het drukke leven in deze eenzame bosschen en wildernissen
bracht niet mede, dat de Graaf zich er veel bezig kon houden met
de zaken van staat (gelijk wel eens is verzekerd), want slechts
een enkel voorbeeld is daarvan aan te wijzen 2), maar het verwijl
in zijn ontspanningsoord was misschien niet meer, dan een vluchtig
bezoek van weinig uren of van een paar schraal toegemeten dagen.
Ook moet men in het oog houden, dat Floris V blijkbaar veel
op het Hof te Aelbertsberg voor korter of langer tijd heeft vertoefd,
want juist dáár — en niet in de Vogelensang zijn vele Staatsstukken
door hem uitgegeven, zoodat men zeggen zou, dat wanneer hij
naar Aelbertsberg ging de grafelijke kanselier hem vergezelde.
Door den droevigen dood van Floris werd de betrekking van
de opvolgende Landsheeren tot de Vogelensang vooreerst niet
verbroken, want wat hij daar bezeten had, bleef nog geruimen
tijd, wat minder dan eene eeuw, eigendom der Graven. Toen
Graaf Jan I, de zoon en opvolger van Floris V (kinderloos overleden) den 4 Mei 1297, den lijftocht of douarie, van zijne gemalin
Elisabeth van Engeland, vaststelde, wees hij daarin met name
aan, zijne woning in de Vogelensang (tnansiomen nostram dictam
Voghelsank) 3), Maar Hertog Aelbrecht van Beieren schonk den
13 April 1383 de Hofstede ter Vogelensang tot de uiterste grens,
gelijk die gelegen is, aan zijn lieven en getrouwen Reynoudt, Heer
1) Div. Kron. XIX, cap. V.
2) V. Miens I. c. noemt op, het eenige charter dat door Floris in de Vogelensang is gegeven, bevat vergunning voor Delfland om keuren te maken en
schouw te houden. De dagteekening luidt „8 September", maar het jaartal is
er ongelukkigerwijze uitgebrand. Van Miens brengt het op 1290.
3) Van den Bei gh, CorkondenLoek van Holland en Zeeland, 1 f, N°. 999.

Het Huis de Vogelenzang bewesten Hillegom. 1823.

Naar een teekening uit den Stedelijken Atlas.

Jhr. Gevers van Enclegeest

delin.
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tot Brederode en Gennep, met vergunning voor hem en zijne
nakomelingen, om zonder iemands wederzeggen hunne koeien,
paarden, schapen, varkens en andere beesten te weiden ter de
daargelegen grafelijkheidsdomeinen. Het lust- of jachthuis van
Graaf Floris is zeer lang in eigendom gebleven bij de Brederode's,
man tegen het einde van de 16e eeuw kwam daar, naar het schijnt,
verandering in.
Uit eene akte van 5 December 1584 blijkt, dat hopman Harman
Olthoff grondeigenaar was in de Vogelensang ; den 25 Mei 1589
kocht hij er 5 morgen land, den 5 December 1590 nog eens 4 112
morgen,bldazijeovrgndm.Hijste,
doch zijne weduwe Catrijn Schopmans ging in denzelfden trant
voort en verwierf den 15 Juni 1594 het bezit van 8 1/2 morgen weien teelland, waaronder „de Steeckelweide" welke eene grootte
had van 3 1/2 morgen. Maar zij bleef er niet lang eigenares van,
want reeds den 29 December 1596 verkocht zij „de hofstede het
huis te Vogelensang" met teel- en weiland en wildernis aan Mr.
Jacob Hendricxz. Saffius en Goossen Jacobsz. Hooft, voor 13100,—.
Hier wordt in den nieuweren tijd voor de eerste maal weder
gesproken van „het huis te Vogelensang" en men mag het er
voor houden, dat deze bezitting de samenvoeging vormde der
perceelen in vorige staten genoemd.
Een der nieuwe eigenaars, n.l. Mr. Jac. Zaffius, was een Roomsch
priester, die vele kerkelijke waardigheden bekleed heeft en tijdens
het beleg van Haarlem in 1572/73 in de stad gebleven is. Hij was
een man van aanzien en ook van vermogen en heeft het hofje
gesticht in de Witte Heerenstraat te Haarlem, waar een gedenksteen
nog van hem spreekt, maar dit rustoord van oude vrouwen is
bekend onder den naam van Frans Loenen, die naderhand aan de
stichting van Saffius eenige woningen heeft toegevoegd. Het
fraaie, door Frans Hals geschilderde portret van Saffius, in 1920
door den Heer en Mevrouw Philips te Eindhoven aan de Gemeente
Haarlem geschonken, hangt in het Museum aldaar.
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De mede-kooper Hooft is niet lang dee1genoot van Saffius
gebleven, want deze alleen trad als eigenaar op, toen den 31 Juli
1610 „de hofstede het Huis te Vogelensang", met „het Meerland"
en „De Frenckelweide" verkocht werd aan Cors Reijersz., goudsmid, poorter van Amsterdam.
Zeventien jaren lang bleef de Amsterdamsche goudsmid Heer
en Meester van zijne lommerrijke bezitting, maar den 2 Februari
1627 ging zij voor f 5500,— over aan den Heer Jacob Jacobsz. de
Jongh. Wat deze dacht, verneemt men van Ampzing (a. 1628).
Het Huys te Vogel-sang 1eyt 't enemael geschonden,
De heuvel en de grond word maer alleen gevonden :
De naem sou ook vergaen, ten waer 't nu door de Jong
Weer uyt der aerden rees, en tot den Hemel drong :
'T word weder a1s het was, so heerlijck opgetogen,
'T word weer een Graven-Huys voor onser aller ogen.
'T waer jammer dat de naem van 't Huys sou ondergaen.
Ook blijft de Jong sijn naem so 1ang dit Huys sal staen.
Wij vernemen hier, al zij het misschien met eenige overdrijving,
dat het gebouwde gedeelte door verloop van tijd erg in verval
was geraakt. De Jongh kon en wilde het zoo niet laten en herbouwde
het huis in den trant en de voege des tijds. Hij maakte er eene
schoone, welgelegen hofstede van, rondom in hare grachten besloten
liggende, met hekken en optrekkende brug.
En toen dat werk, onder de gewone zorg, bekommering en
beslommering was volbracht, zou de jongh daar rustig van een
Arcadisch leven hebben genoten. Zoo meenen we. Maar de uitkomst was heel anders. Hij verkocht, om welke redenen blijft
onbekend, reeds den 17en januari 1630, dus binnen drie jaren,
zijn Vogelensangschen lusthof voor f 12500,— aan den Heer
Geraert van Schoonhoven, te Amsterdam.
Ook deze alweder had niet lang genot van zijn bezit, want niet
later dan in 1634 verneemt men, dat hij overieden is. Den 18 October
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van dat jaar kocht zijne weduwe Anna Munnickx tot vergrooting
van hare hofstede:
1 0 . de Plaggeweide, groot 3 duinmorgen.
2°. het Blomweideke, daarnaast gelegen, groot een duinmorgen.
3 0 . het Huyschroter-meertje, groot 2 duinmorgen,
4 0 . het erfpachtsrecht op een stuk duin, groot 1 morgen 12 roeden,
al hetgeen Cors Reijerss. bij den verkoop van 1627 aan zich gehouden
had en waarvoor hem nu f 3750,— betaald werd.
De laatste achttien jaren van haar leven bracht de weduwe
Van Schoonhoven op het Huis de Vogelensang door, en na haar
dood, die toen zoowat gevolgd moet zijn, verkocht haar zoon Salomon
van Schoonhoven, Ruwaard en Opper-Dijkgraaf van den lande
van Putten, den 29en Mei 1648, de Vogelensangsche bezitting,
welke hem van zijne ouders was aangekomen, aan zijn zwager
Jeronimus de Haze, den ionge, wonende te Amsterdam, voor
I 14000,—.
Nagenoeg honderd jaren bleef nu het goed in dit geslacht.
Jeronimus de Haze werd opgevolgd door ziin zoon, die denzelfden
voornaam droeg. Deze nieuwe Heer had bij zijne vrouw Margreta
Helena van Swaenswijk, die hem overleefde, eene dochter, Anna
de Haze, Vrouwe van Mijnden en Loosdrecht, getrouwd met Mr.
Lieven Geelvinck, Heer van Castricum, Burgemeester en Raad der
Stad Amsterdam.
Mevrouw Geelvinck verkreeg van de Staten van Holland en
West-Friesland bij hunne resolutie van 24 Maart 1733, dat aan
„de Vrouwe van Mijnden en Loosdrecht mitsgaders aan de Posses„seurs van de Hofsteede en Huisinge genaamt de Vogelesang
„indertiid, sal werden gelaaten de Vrije Jagt in de Houtvesterije
„van Breederoode, mits dat deselve Possesseurs afkomstig sullen
„moeten sijn van ymand, die tot de exersitie van de jagt in deese
„Provincie is gequalifiseert geweest”.
Burgemeester Geelvinck heeft niet lang gebruik gemaakt van
dit privilegie (of moet het beschouwd worden als bevestiging van
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een vroeger verleend voorrecht), want den 7en Januari 1734 werd
de hofstede „het Huis te Vogelensang" met aanhoorigheden,
groot omstreeks 17 morgen, met een stuk ten zuiden gelegen
weiland, van ouds genaamd „de Plaggeweide" of „de Plak" groot
3 morgen, alles te zamen voor f 19000,— verkocht aan den Heer
Bartolomeo Andrioli, geboren te Milaan, koopman, en Consul
van Zijne Keizerlijke Apostolische Majesteit, te Amsterdam.
De nieuwe eigenaar was toen nog ongetrouwd maar kwam naderhand
in kennis met Geertje Springer, de pupil van zijn vriend Gerrit
Braamkamp, den rijken Amsterdamschen koopman en vermaarden
kunstkenner en verzamelaar. Het meisje was braaf en ingetogen
en moet van ongemeene schoonheid zijn geweest. Zij was van
nederigen stand en als „Juffrouw Geertje" de winkelmeid in het
wijnhuis „De vergulde Inkhoren" in de Zoutsteeg, eigendom van
Rutger — den broeder van Gerrit Braamkamp, bekend. Uit den aard
der betrekking van Geertje, was het voor Andrioli niet heel moeilijk
geweest met haar, als de uitverkorene zijns harten, verder kennis
aan te knoopen en deze leidde tot hun huwelijk, waarvan de
ondertrouw den 13en Maart 1739 in het Amsterdamsche Puiboek
werd ingeschreven 1). Of de Consul der Apostolischen Keizersorde
van zijne huwelijksjaren in de Vogelensang heeft gesleten is niet
bekend, maar in 1757, misschien reeds vroeger, was hij overleden,
want den 25en Augustus van dat jaar verkocht Vrouwe Geertje
Springer, weduwe van den Heer Bartholomeo Andrioli aan den
Heer Jan van Marselis Junior, (1731-1791) Heer van Zandvoort,
de hofstede „het Huis te Vogelensang" met aanhoorigheden, groat
omtrent zeventien morgen, in het land van ouds genaamd „de
Pluggeweide" of „de Plak", groot drie morgen, samen voor f 12000.
Bovendien de beelden, spheren, banken, gezichten, al de broeiramen en verdere tuingereedschappen, voor f 2000,—.
1 ) Zie voor deze echtelieden „Gedenkschrifter van Jan Sinkel" in de
Versprekic Verhalen van J. A. Alberclingh Thijm, IVe Ded.
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De Heer Van Marselis herschiep het Huis te Vogelensang in
de prachtigste buitenplaats van den banne Bloemendaal en heeft
langer dan een zijner voorgangers in den eigendom, het bezit en
het genot van het landgoed gehad, zelfs tot aan zijn dood, want
het waren zijne erfgenamen, die den 18 November 1807 aan den
Heer Willem Philip Barnaart de hofstede, met landerijen, duinen,
bosschen, roerende goederen en alle aanhoorigheden, benevens de
er aan grenzende en bij aangetrokken lustplaats „Teylingerbosch",
alles in een koop, voor f 134000,— verkochten. Uit hetgeen in
1757 betaald was en er nu voor werd ontvangen, kan men wel
afleiden, dat de laatste eigenaar zijne bezitting oneindig had
uitgebreid. En toch was zij den Heer Barnaart nog niet groot
genoeg, want reeds den 20en Januari 1810 kocht hij van Arie
Wouterse van der Velden, voor f 10000,—, eerie boerenplaats
er bij, groot ongeveer 14 morgen, annex de hofstede „het Huis
te Vogelensang".
Over „Teylingerbosch" (gelegen, of tenminste zich uitstrekkende
tot aan de Leidsche trekvaart), dat in 1807 ook kwam aan den
kooper van „het Huis te Vogelensang" en in eene hand is gebleven,
kunnen de volgende aanteekeningen eenige opheldering geven,
ofschoon ze niet van heel oude dagteekening zijn.
In het begin van de 17e eeuw, en wie weet hoe lang toen reeds,
bestond de hofstede Teylingerbosch, welke in eigendom toebehoorde
aan Willem Dircksz. Deyman, Burgemeester van Haarlem, die
getrouwd was met Anna Nanningsdochter. Na zijn dood werd het
goed den 17 April 1608 verkocht aan Frederik Ariaansz. Deyman,
die Cornelia Matthijs dochter tot vrouw had. Er waren nog eenige
stukken land bij en hij betaalde voor de massa f 4120,—.
Wel tachtig jaren is Teylingerbosch onder Frederik Deyman
en zijne nakome1ingen gebleven. In 1688 behoorde het tot de
nalatenschap van Juffrouw Maria Deyman, weduwe van Jacob
Steyn, Burgemeester van Haarlem, wier executeurs den 16 September van dat jaar aan Mr. Pieter van Adrichem van Dorp voor
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I 8850,— verkochten : eene schoone en welgelegen woning, met
huizing, stelling en boomgaard, mitsgaders wei-, hooi- en teelland,
over „het Huis te Vogelensang", groot in het geheel 14 morgen
1 hond en 63 roeden Rijnl. maat, waarvan 3 morgen 27 roeden
gelegen zijn in den banne van Hillegom aan de Margrietenlaan,
uitkomende bij de Leidsche trekvaart.
In een kort tijdsverloop kreeg het landgoed andere eigenaars.
3 Mei 1696 verkocht Mr. Pieter van Adrichem van Dorp aan den
Heer Jacob Graaffland zijne hofstede Teylingerbosch, met huis,
bosschen, lanen, vijver, manteling, landerijen, enz., groot in het
geheel 22 morgen 29.7 roeden 5 voeten Rijnl. m. , en ontving
I 13000,— er voor.
Vier jaren daarna, 13 December 1700, ging Teylingerbosch
over aan den Heer Gillis van Hoven. De omschrijving vermeldt
een zeer schoon, nieuw heerenhuis met groote keuken en verwulfden kelder, schoonen stal en zes paarden, tuinmanshuis,
boerenhuis, vruchtbare boomgaard, moestuin, allerhande hoender-,
duiven- en eendenhokken, vijver rondom de plaats met eene altijd
springende fontein, mantelingen, lanen, een van ouds zeer vermaard
bosch, groot tusschen 7 en 8 morgen, landerijen, plantagien
enz., alles te zamen groot ruim 22 112 morgen, verkocht voor
I 9000,—.
Dit bezit werd in vervolg van did door den Heer Van Hoven
nog vergroot, want hij kocht den 6 November 1722 in de Castelijnye van den Hove van Holland te 's Gravenhage van de Grafeliikheld, twee partijen duinen onder Vogelensang, samen voor f 2300,—.
Toen de Heer van Hoven overleden was, verkochten zijne
kinderen en erfgenamen den 4 Augustus 1734 voor f 19000,—
aan Mr. Cornelis Pieter van Brakel, oud Schepen en Raad der
Stad Haarlem, de hofstede Teylingerbosch, met heerenhuizing,
behangsels, vaste spiegels, schilderijen, vazen, wagens, tuinmansgereedschap, vinkennetten, boomgaarden, bosch, weilanden en
verdere gevolgen en aankleven, samen groot 28 morgen 353 roeden.
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Maar reeds in 1741 was de Heer Van Brakel overleden en zijne
weduwe Vrouwe Cornelia Dix verkocht Teylingerbosch op den
4en September van dat jaar aan den Heer Pieter Beck, te Amsterdam, voor f 13100,—.
Deze eigenaar kreeg in 1743 van Commissarissen der Leidsche
trekvaart te Haarlem vergunning eenige herstellingen aan den
steiger en de schoeiing van de Leidsche vaart, voor zijne hofstede
te mogen doen uitvoeren. Waarschijnlijk was het ter gelegenheid,
dat was- of werd aangelegd de breede, statige dreef, welke van
de Leidsche Vaart voert naar Teylingerbosch en welke nu nog
„de Bekslaan" genoemd wordt.
Dit wist Mr. J. van Lennep niet en daarom zij hier opgenomen
wat hij dienaangaande vertelt: 1)
„Bekse-laan zou doen denken aan iemand, die Bek, Beks of
„Becks heette en naar wien die laan genoemd was. Doch behalve
„het Huis te Vogelensang is 't mu j niet bewust, dat daar vroeger
„eenig huis heeft gestaan, waar die Becks zou gewoond hebben.
„Mij is steeds verhaald, dat Bekselaan een verkorting was van
„behekste-laan: en zeker, ook heden nog, in onze verlichte (?)
„19e eeuw en in de streek, die tusschen de Stad van Coster en de
„Alma mater Leiden ligt, heerscht bij het meerendeel van 't land„volk nog voortdurend het geloof, dat op den viersprong waar de
„landweg van Bloemendaal op de Vogelensang de Bekselaan
„doorsnijdt, te middernacht de heksen haar rondedans houden.
„Ja 't is nog geen 100 jaar geleden, dat een Schoolmeester, 's nachts
„naa,r zijn kort daarbij gelegen woning keerende, door die dames
„werd aangehouden en meegevoerd in haar wilden dans, totdat
„hij van uitputting neerzonk aan den voet van een boom, waar men
„hem 's morgens meer dood dan levend vond liggen. De man ver„telde 't geval zelf, en daar hij het natuurlijk best moest weten, waren
„zij, die het geval anders uitlegden, natuurlijk „booze lasteraars.”
1) De Uithangteekens 1868, I, 206.
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Pieter Beck, die er het meeste recht op zou gehad hebben,
zal die heksen wel nooit hebben gezien.
Niet veel minder dan veertig jaren verlustigde hij zich in zijn
Vogelensangsch Tempe, maar na zijn dood ging den 5en November
1778 Teylingerbosch voor f 26200,— over aan den Heer Jan van
Marselis, sedert 1757 reeds eigenaar en bewoner van „het Huis
te Vogelensang" : hij kocht nog op denzelfden dag een van wijlen
den Heer Beck afkomstig nieuw gebouwd huis, verdeeld in vier
woningen, ten zuiden der oprijlaan van „Teylingerbosch", aan
den Grafelijkheidsweg, waarvoor hij f 1200,— betaalde 1).
De Heer van Marselis bezat „het Huis te Vogelensang" vijftig
jaren, „Teylingerbosch" waarmede hij het vergroot had, bijna
dertig jaren, en na zijn dood gingen, gelijk reeds gezegd is, de
beide landgoederen in een koop over aan den Heer Willem Philip
Barnaart, in wiens geslacht zij tot heden gebleven zijn.
1 ) Op dienzelfden 5en November 1778 werd nog uit de nalatenschap van den
Heer Beck overgedragen een huis, tuin, boomgaard en bosch, ten noorden der
oprijlaan van de hofstede Teylingerbosch, aan den Grafelijksheidsweg, aan
den Heer David ten Hoven, Raad der Stad Amsterdam, voor f 1475. — En
aan den Heer Gerard van der Nulf een boerenbruiker genaamd Tiltenburg
met 1/12 in het zoogenaamde Kijfcluin, in den banne van Vogelensang even
bezijden de Margrietenlaan of Bartenbrug, hij was er eigenaar van geworden
den 8 April 1762.

OVER HET WAPEN VAN HAARLEM
DOOR
M.

A. S. MIEDEMA.

Aan Haarlem werd, onder datum van 26 Juni 1816, door den
Hoogen Raad van Adel een diploma verstrekt, waarin, onder
bijvoeging van eene teekening daarvan, het stedelijk wapen werd
bevestigd. De omschrijving ervan in het diploma is, op goede
gronden, in 1897 door den genealoog en heraldicus M. G. Wildeman,
toen adjunct-archivaris der stad, veroordeeld wegens onvolledige
en ten deele onjuiste aanduiding.
Met vermijding van heraldische vaktermen, voor den oningewijde
niet altijd verstaanbaar, kan het wapen aldus worden omschreven :
Een rood schild, waarin vier zilveren zespuntige sterren, geplaatst
ter weerszijden van een staand zilveren zwaard met gouden gevest,
waarboven een zilveren kruis met vier gelijke breed uiloopende
armen. Het schild gedekt door een gouden kroon met vijf fleurons.
Achter het schild is geplaatst een zwarte ontwortelde dorre boom,
waarvan de takken achter de kroon uitkomen, terwiil de wortels
ter weerszijden van de schildvoet zichtbaar behooren te zijn. Aan
de meest uitstekende takken van den boom is aan beide zijden een
gouden Damiate-klokie bevestigd. Het schild wordt aan beide
ziiden gehouden door een staanden, naar het schild zienden leeuw
van natuurlijke kleur. Schild en leeuwen geplaatst op een voetstuk,
waarvan afhangt een zilveren lint, waarop in zwarte Romeinsche
hoofdletters: Vicit Vim Virtus.
Haarlem behoort, evenals b.v. Dordrecht, tot de Hollandsche

steden, aan wier wapen een legende is verbonden. Die voor Haarlem
komt hierop neer :
Paus Honorius en Keizer Frederik II (niet de toen reeds lang
overleden keizer Frederik Barbarossa) hadden de Christenen tot
een nieuwen kruistocht opgeroepen. Men wilde door Egypte het
Heilige Land, van het Zuiden uit, veroveren. De toegang tot de
Nijl werd hardnekkig verdedigd door de torens van Damiate,
aan den mond der rivier. Aan dezen kruistocht nam de Hollandsche
graaf Willem II, die te Haarlem zijne residentie had, deel met
zijne Kennemers en Friezen. De strijd zou beslist zijn, doordat
Hollandsche schepen, waaraan men groote zagen had bevestigd
aan de voorzijde van de kiel, de kettingen wisten te verbreken,
welke den toegang tot de haven en vesting versperden. Daardoor
werd het mogelijk de versterkingen van de binnenzijde te bestoken
en moesten de Turken zich overgeven. Bij het plunderen van de
stad kregen de volgelingen van Willem II slechts een pover deel
van den buit. Dit zou geschied zijn in 1219.
Toen graaf Willem II het andere jaar naar zijne landen terugkeerde, ontmoette hij den Keizer in Frankfort. Deze toonde zijn
waardeering voor den moed en de volharding van Willem en de
zijnen door den graaf zelf den ridderslag te geven, den Kennemers
toe te staan voortaan op te rukken onder de keizerlijke vaan, terwiil
die van Haarlem, Willems hofstad, werd toegestaan, het keizerlijk
zwaard in het wapen op te nemen, waarbij de patriarch van Jeruzalem
het zilveren kruis voegde. Dit was eenerzijds eene belooning en erkenning, anderziids eene tegemoetkoming voor de hun onthouden buit.
De eerste vermelding van dit verhaal vindt men in eene Latijnsche
kroniek, geschreven door den Leidenaar Johannes Gerbrandsz.,
als prior van het Karmelieter Klooster te Haarlem bekend als
joannes a Leidis. Deze kroniek, tusschen 1450 en 1480 vermoedeliik
geschreven, werd in 1620 in Frankfort in druk gegeven. Er bestaan
nog een paar kroniekjes uit de tweede helft der 15e eeuw, die ook
bet geval vermelden. Daarentegen maakt de Keulsche Magister
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Olivier, die den tocht naar Egypte en Damiate medemaakte en
beschreef, geen melding van het verhaal.
Joannes a Leidis schrijft, in verband met 't Haarlemsche wapen,
het volgende, nadat hij het verhaal van de verovering van Damiate
heeft gedaan: „Insuper (Fredericus Imperator) tribuit Harlemen„sibus quatuor stellas in vexillo rutilo pridem deportantibus,
„argenti colons deferre gladium. Patriarcha vero Ierosolymitanus
„donavit etiam Haerlemensibus deferendum triumphale signum
„sanctae crucis, ex eo quod tanta honorificentia constituti sunt
„in terra promissionis.” Voorts heeft Keizer Frederik aan de
Haarlemmers, die voor langen tijd al vier sterren in een rooden
vaan voerden, toegestaan een zwaard van zilveren kleur daaraan
toe te voegen. De Patriarch van Jeruzalem echter heeft de Haarlemmers daarenboven nog begiftigd met het recht om het zegeteeken
van het heilige kruis te voeren, omdat zij zich zoo eervol onderscheidden in 't Beloofde Land.
Diric Mathyszen, een vrij zeker wat oudere tijdgenoot van
Joannes a Leidis, geeft een eenigszins afwijkende voorstelling
omtrent de toedracht. In zijn loflied ter eere van Haarlem, dat
ongeveer op 1450 wordt gesteld, zegt hij :
Des gave hi (de Keizer) die van Haerlem dese nuwe wapen,
Als kundich is ridderen ende knapen:
Een bannier root ghelike tenen bloede
Want sy se ghewannen hadden mit stouten moede
Daerin een blanc ghetogen zwaert
Dat oert (de punt) ghekeert ten hemelwaert.
Mar die Paus gaf hem dat heilighe cruus
Dat si mit lieve mosten comen thuus.
Die Patriarchen gaven die vier sterren
Omdat Si ghecomen waren van verren.
Twie onder ende twie boven.
Met rechte is dese wapen te loven.
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Karel van Mander, de Haarlemsche schilder, rijmde ongeveer
1595 in een lofdicht op de stad zijner inwoning:
Nog gaf Keyser Frederick die van Haerlem eerbaar
Om haer kloeckheyt aldaer voor 't geloove bedreven
In 't innemen der stat, die om winnen was zwaer,
Vier sterren en een swaert van silver klaer,
Maer 't kruys in haer wapen op 't swaert verheven
Heeft haer de patriarch van Jerusalem gegeven
Alsoo sy dat noch voeren in een bloedich root velt.
Volgens de beschrijving van Joannes a Leidis werden aan de
van ouds gevoerde vier sterren zwaard en kruis toegevoegd en
dan is er sprake van een wapenvermeerdering. Naar de tekst van
Dirck Mathysz en Karel van Mander, zouden sterren, zwaard en
kruis door Keizer, Paus en Patriarchen of door Keizer en Patriarch
gegeven zijn, en dan zou er een wapenverleening of wapenvernieuwing hebben plaats gehad.
De wapenlegende is bestreden en verdedigd. S. van Leeuwen
zegt in zijn Batavia Illustrata boud weg: „Jan van Leyden was
„een Haarlemmer Karmelieter monnik, die door dit verhaal
„zijne stadgenooten wilde pluimstrijken." Daarentegen noemde
Kluit, een schrijver van Historische Critieken, joannes a Leidis:
„scriptor suo merito nunquam aestimatus" een schrijver, nog
nooit naar verdienste gewaardeerd.
De Haarlemsche geschiedschrijvers Screvelius en Ampzing
verdedigen het verhaal en ook Bilderijk, in zijn Vaderlandsche
geschiedenis, acht het aannemelijk. Tollens bezong het. Zijn
Verovering van Damiate telt niet minder dan 779 regels en eindigt:
Het glorierijk bedrijf, van eeuw tot eeuw vermaard,
Bracht Haarlems wapenschild het heilig kruis en 't zwaard.
Daarentegen verklaarde Mr. van Oosten de Bruyn, eveneens
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een schrijver van de geschiedenis van Haarlem, dat zwaard en
kruis zouden duiden op de rechtsmacht van Haarlem over Kennemerland. Zwaard en kruis zouden dan symboliseeren de „heilige
gerechtigheid". Mr. H. J. Koenen, die ongeveer in het midden
der vorige eeuw een studie schreef over de oudheid en beteekenis
van het wapen van Haarlem, verwerpt de theorie van v. Oosten
de Bruyn te eenenmale en beriep zich op wat Prof. Hamaker ook
te dezer zake had aangevoerd.
Mr. Dirks, die in de Vrije Fries 1842 een zeer uitvoerige studie
over de deelname van Friezen en Hollanders aan de Kruistochten
heeft geschreven, zegt over deze zaak : „Als de Keizer, zooals toen
„zeer gebruikelijk was, om de dapperheid van zijne leenplichtigen,
„aan dezelve een nieuw wapen-schild gaf en hij de dapperheid
„van deszelfs onderdanen openlijk wilde huldigen, dan kon hij
„dit welligt op geen geschikter wijze doen, dan door aan Haarlem,
„als hofplaats, een vereerend wapenschild te schenken. Willem I
„nam zelf destijds de Hollandsche leeuw in zijn wapenschild op,
„hij kon dus ligtelijk op het denkbeeld komen, om aan Haarlem
„een wapenschild te doen schenken."
Koenen wiist naar een analoog eerbetoon in 1342 door Willem
van Henegouwen aan Amsterdam betoond, en aan het verleenen
van den Keizerskroon in het laatst der XVde eeuw, door Keizer
Maximiliaan, boven het wapen van Amsterdam.
Men moet het verhaal splitsen in twee deelen: het eene, de
verovering door zaagschepen van Damiate, dat men, omdat
Magister Olivier het niet vermeldt, in twijfel kan trekken.
Het andere verhaal is dat van het verleenen van een wapen
aan Haarlem. Historisch staat vast, dat graaf Willem II in 1220
met keizer Frederik in Frankfort samen was, en dat de keizer
hem erkentelijk was voor het aandeel, dat hij in den kruistocht
had gehad. „Dat de Keizer Graaf Willem wegens zijn krijgsdeugd
„tot ridder geslagen heeft schreef Professor Hamaker — en
„dat van Keizer Frederik en den Jeruzalemschen Patriarch eershalve

„een nieuw wapenschild aan de Haarlemmers is geschonken —
„dit bevat op zichzelf niets verwerpelijks, wanneer niet wellicht
„uit geloofwaardige oorkonden, door een stadswapen gewaarmerkt,
„mocht kunnen worden bewezen, dat die zinnebeelden of ouder
„zijn dan de krijgstocht tegen Damiate, of eerst in lateren tijd
„in gebruik zijn gekomen.”
Nu zou ik er de aandacht op willen vestigen, dat Joannes a Leidis
spreekt van een „vexillum rutilum" een roode vaan, waarin de
Haarlemmers reeds lang vier sterren voerden. Nu heeft „vexillum",
dat letterlijk vertaald „dundoek" is, het woord dat ook wij nog
wel voor vlag gebruiken, nog een bijzondere beteekenis, n.l. de
roode vaan op de tent van den aanvoerder of op het schip van den
vlootvoogd, waarmede het teeken tot den aanval of het sein tot
het vertrek gegeven werd.
Bekend is uit Melis Stoke, dat in 1155 de Haarlemmers optrokken
ten strijde tegen de Friezen uit Drechterland. Haarlem had zijn
handelsvloot op Spaarne, Zuiderzee en Haarlemmermeer. Op
het oudste zegel van Amsterdam „het koggeschip" ziet men een
banierdrager. Het is volkomen aannemelijk, dat de Haarlemmers
voor hunne heertochten onder den Hollandschen Graaf en voor
hun handelsvloot, wegens hun privilegie van tolvrije vaart, een
roode vlag met vier sterren hebben gevoerd, evenals Gouda, zes
zilveren sterren in rood voerde.
Eigenaardig is zeker, dat op een oud stadszegel, dat van 1451
tot 1485 (op de plaat No. 6), voorkomt een vaan met vier sterren,
beschenen door zonnestralen, en uitwapperende boven de leeuwen,
die het schild vasthouden. Dit vaandel stemt dus overeen met
de toedracht, zooals die door Joannes a Leidis weergegeven wordt:
van ouds 4 sterren, daaraan zijn toegevoegd zwaard en kruis.
Dus dan geen wapenvernieuwing maar wapenvermeerdering.
In de oude raadszaal hangt een schilderij (bij dit artikel gereproduceerd) van Pieter Grebber, van 1630, dus geschilderd korten
tijd, nadat in 1620 de Kroniek van Joannes a Leidis door den

PIETER GREBBER. Haarlem ontvangt zwaard en kruis in zijn wapen.
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druk meer algemeen bekend is geworden. Het geeft een voorstelling,
hoe de Keizer het zwaard, de Patriarch het zilveren kruis geeft
ter opneming in het schild. Hij, die geknield deze in ontvangst
neemt, draagt over den schouder een rood schild, waarop de vier
zilveren sterren voorkomen. Ook deze schilderij spreekt dus van.
wapenvermeerdering, niet van wapenvernieuwing. In het gemeentelijk museum is aanwezig een Vlaamsche gobelin, dat vroeger op
het stadhuis hing. Binnen een rand van bloemen en vruchten
geeft het een voorstelling van het kasteel Oud-Haerlem, dat ten
noorden van Beverwijk zou hebben gelegen. Op dit 17de eeuwsche
gobelin vindt men in de vier hoeken vier wapenschilden, waarop
het wapen van het geslacht van Haerlem, de vier sterren, de dorre
boom en het voile wapen : sterren met zwaard en kruis. Ook hier
wordt dus geduid op eene wapenuitbreiding.
Om tot de kennis te komen, hoe het wapen van Haarlem zich
tot zijn tegenwoordigen vorm heeft ontwikkeld, in de onderscheidene
bestanddeelen, die gezamenlijk het wapen vormen, is het gewenscht
eens na te gaan, hoe dit werd weergegeven in verschillende officieele
uitingen vanwege het stadsbestuur zelf. Daarvoor komen in aanmerking de stadszegels, waarmee de stad, onder afdruk van zijn
wapen, zijn officieele verdragen bevestigde. Voorts de wapenschilden, aangebracht aan de stedelijke gebouwen. Bij het nauwe
verband, dat tusschen stadsbestuur en schuttervendels bestond,
komen ook de vaandels in aanmerking. Ten slotte spreken ook
de vroedschapspenningen mee.
Het schild. Het oudste zegel van Haarlem, dat in 1345 voorkomt
(op de plaat No. 1), vertoont geen schild, doch binnen een muur
met tinnen, een gebouw met drie torens, dat door sommigen de
oude parochie-kerk St. Bavo wordt genoemd, door den vroegeren
archivaris Mr. A. J. Enschede, in zijn Inventaris van het archief
der stad Haarlem, wordt aangeduid als de poort van de stad.
Buiten den muur aan beide zijden een groenende of bladeren
5
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dragende boom. Het komt mij voor, dat het gelijk is aan de zijde
van Mr. Enschede. Een volgend zegel, dat in 1391 voorkomt
(op de plaat No. 4), en waarin sterren, zwaard n kruis zijn opgenomen in een cartouche tusschen twee slanke gotische torentjes,
is omgeven door een door walmuren gevormde versiering, waarvan
bovenaan het sluitstuk is een gebouw met drie torens, dat doet
denken aan de voorstelling op het oudste zegel. Ook het omschrift
daarvan: „Sigillum liberi oppidi de Harlem", zegel van de vrije
stad Haarlem, is een zinspeling op de vrijheid der stad, ook om
zich door poort en wal te verdedigen. Bovendien vertoont een
I4de eeuwsch zegel van het Haarlemsche Kathedrale Kapittel
een bisschop, met een model der St. Bavo op de hand, waarbij
de kerk versierd is met een hoogen toren. De voorstelling op het
zegel van 1345 geeft dus zeer zeker een poort weer; niet de St. Bavo.
Een derde veertiende eeuwsch zegel is (op de plaat No. 2) een
zegel ad causas, voor meer dagelijksche zaken, naast het grootzegel,
dat gehecht werd aan plechtige oorkonden en stadsstukken. Het
komt voor aan stukken van 1351-1393. Ook hier geen schildvorm,
doch een rozet, gevormd door zes aaneensluitende spitsbogen,
gelegd op zes aaneensluitende rondbogen. Daartusschen zijn de
sterren, zwaard en kruis geplaatst. Een variant op dit zegel werd
in 1574 als stadszegel gebruikt.
Tegelijk hiermede was er een zegel, waarin sterren en zwaard
in een cirkel waren opgenomen en het kruis, in het omschrift
buiten den cirkel, evenals bij No. 10.
Eerst in de vijftiende eeuw verschijnt de schildvorm, zoowel
op een nieuw zegel ad causas van 1426, als op een drietal verschillende grootzegels van de stad, twee, die sedert 1451 voorkomen
(op de plaat No. 5 en 6) en een derde, dat het eerst op het jaar 1485
voorkomt (No. 11), en waarvan de stempel nog aanwezig is.
De figuren in het schild. De legende omtrent het Haarlemsche wapen verklaart de beteekenis van zwaard en kruis, als
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keizerlijk en patriarchaal eerbewijs. Maar wat beteekenen de sterren?
Men heeft dit nog niet pogen te verklaren.
Te dien opzichte moge een vermoeden worden uitgesproken.
Hiervoor is melding gemaakt van het „vexillum rubrum", het
roode dundoek, gebruikt als vaan op den tent van den aanvoerder
in den krijg, of als vlag op het schip.
Nu had Haarlem reeds vroeg zijn scheepvaart. Daargelaten
of de Haarlemmers, zooals de schilderijen het doen voorkomen
met eigen schepen en onder eigen vlag naar Damiate en ten kruistocht zijn gevaren, zeker is dat in de veertiende eeuw Haarlem
aan zeevaart deed. Een der belangrijke handelswegen te water
liep langs Gouda, naar Haarlem, en zoo naar het IJ. Zelfs meent
F. W. v. Eeden, dat langs Haarlem een Rijn-arm naar het Noorden
heeft geloopen, die bij Petten in zee kwam.
De scheepvaart van Haarlem bewoog zich naar de Oostzee.
Haarlems lakenhandel speelde daarbij een rol, mogelijk ook het
toen beroemde Haarlemsche bier. Nog vindt men in het archief
van Danzig eene verzameling van 55 borgstellingen uit 1391 voor
koopvaarders uit Amsterdam, Brielle, Enkhuizen, Hoorn, Gouda,
Haarlem, Zierikzee en enkele andere plaatsen.
In 1417 was de vaart vanuit Haarlem naar Schonen in 't Zuiden
van Zweden, (dat weer een doorvoerstation was voor verder noordelijke en oosteliike havens) zoo talrijk, dat de Schoonenvaarders
in een afzonderlijk gilde vereenigd waren, die een aparte caproen
(hoofddeksel) droegen en op Sint Odulfsdag (12 Juni) hun jaarlijks
feestmaal hielden. Het op 't gemeentearchief nog aanwezig Resolutieboek van het Schonenvaardersgilde, maakt o. a. gewag van den
verkoop van een op dat oogenblik te Lubeck liggende „Schuit
met toebehooren", terwij1 ook in dat jaar Jan Lutgens en Dirc
Beyers het eens worden over een Schoonensche schuit, die te
Lubeck is opgelegd.
Dit alles wijst er op, dat er voor de Haarlemmers, als zeevaarders,
alle aanleiding was om een eigen vlag te voeren, die op zee en bij
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het naderen van den haven een herkenningsteeken voor het naderende schip is.
Wanneer men nu de oude zegels van oude zeehavens ziet, dan
blijkt, dat deze als zegel veelal voeren een schip of zoogenaamde
kogge, dikwijls vergezeld van sterren soms ook van een maan.
Dit laatste wijst er op, dat men deze opnam om sterren en maan
te eeren als gidsen en geleiders voor de zeevaarders. Als eenige
voorbeelden, met vele anderen aan te vullen, mogen worden
genoemd : een Engelsch zegel van Winchelsea (aan het kanaal)
van 1230; Duitsche zegels van Danzig van 1299, 1371 en 1400,
en van Kiel van 1365; Nederlandsche zegels van Harderwijk uit
1280 en van Stavoren tAit 1415.
Een ander verband tusschen scheepvaart en sterren bleek uit
een oude wapenkaart van met schipperij en handel verbonden
families, gevestigd aan de Zuricher-see. Bijna zonder uitzondering
voerden die, met of zonder andere figuren, ook een of meer sterren
in hun wapen.
Nu kan het zeer goed zijn, dat Haarlem en Gouda, om hun
schepen te doen onderkennen een vlag met sterren hebben gevoerd,
voor Haarlem met 4, voor Gouda met 6 sterren. Hoezeer het
om de ster te doen was, blijkt wel, dat er ook een oud zegel van
Gouda bestaat, waarin met twee sterren worth gezegeld, omdat
die duidelijker uitkomen, dan 6 kleine.
Dat de koopvaart toen inderdaad een stedelijke vlag gebruikte,
blijkt afdoende uit het oude zegel van Amsterdam, waar op het
koggeschip een der bemanning een standaard houdt, vertoonende
het tegenwoordige wapen, met de 3 Sint Andrieskruisjes boven
elkander in de middenbaan.
Het wapendiploma van den Hoogen Raad van Adel spreekt
uitdrukkelijk van 4 zespuntige sterren. Inderdaad komen zij zoo
ook op alle oude zegels voor, met een der punten benedenwaarts,
de tegengestelde punt op-yvaarts gericht. Een enkele maal wordt
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de ster vijfpuntig aangebracht o. a. op het aardige poortje, dat
vroeger op de binnenplaats der toenmalige H. B. Sch. in de
Jacobijnestraat stond, en dat thans is overgebracht naar het binnenplein van het Frans Halsmuseum. Dit is evenwel onjuist. Ook
Gouda en Edam voeren zespuntige sterren evenzeer de hier
boven genoemde oude zegels met koggeschepen.
Een tweede onjuistheid is 't, wanneer men het kruis boven het
zwaard van goud neemt. Mogelijk redeneert men dan, dat een
Patriarch van Jeruzalem wel minstens een gouden kruis zal gedragen
en vereerd hebben. Ten opzichte van het gouden gevest van het
zwaard, oogt het gouden kruis ook zeer goed. Maar toch, men zie
ook naar de schilderij van Grebber in de oude raadszaal, het kruis,
dat de patriarch aan het wapen toevoegde, is van zilver.
Het kruis heeft nog tot eene andere moeilijkheid aanleiding
gegeven. Zijne plaatsing boven het zwaard geschiedt in den regel
ten koste van het laatste, dat van de afmetingen van het groote
en slanke rijksz -waard, wordt teruggedrongen tot een kort en breed
zwaard, soms weinig beter dan een dolk.
Om tot een betere verdeeling en plaatsing te komen heeft men
den schildvonn weleens gewijzigd en het schild verhoogd naar
Italiaansch model. Men vindt daarvan een zeer goed voorbeeld
op het in de noodmunten van 1572 ingeslagen wapenschild van
Haarlem.
Een ander middel om tot eene betere verhouding te geraken
was, om het wapen op een ovaal schild in eene cartouche te plaatsen.
Zeer goede voorbeelden vindt men daarvan boven den ingang
van de Janskerk, het wapen aan de Vieeschha1 en dat, hetwe1k
is aangebracht boven het genoemde poortje, dat thans staat aan
het binnenplein van het Frans Halsmuseum. Een zeer oorspronkehike oplossing voor de moeilijkheid van de plaatsing van het kruis
vond de snijder van het kleine contrazegel (op de plaat No. 10).
Deze plaatste sterren en zwaard in een rond schild, en het kruis
er buiten, in het omschrift van het zegel.
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De kroon. Op de oude zegels van Haarlem wordt boven het
schild niet een kroon gevoerd. Deze verschijnt voor het eerst
op het nieuwe zaken- of justitiezegel, dat in 1739 voorkomt. Enkele
Noord-Hollandsche steden voeren thans nog een groenen krans
boven het wapen, Alkmaar en Monnikendam. Ook Haarlem heeft
dit gedaan. Men vindt het wapen aldus terug aan den voorgevel
van het stadhuis, bij de Zijlstraat, en op het gebrandschilderd glas
in de hal, waarop de geschiedenis van Damiate is afgebeeld.
Eveneens boven het wapen, dat aan den toren van de Nieuwe
kerk (vroeger St. Anna- of Raamtoren) is aangebracht. Zoowel
op het wapen aan de Vleeschhal aan de Groote Markt, als aan
dat op het Waaggebouw aan het Spaarne, wordt door de schildhouders een krans boven het wapenschild gehouden.
De kroon verschijnt pas in de tweede helft der zeventiende eeuw.
In 1657 werd eene penning door Haarlem uitgegeven, ter eere
van de nieuwe trekvaart, doorgetrokken van Haarlem naar Leiden.
Op deze penning vindt men boven het wapenschild nog een krans,
waarboven op dorre boom (catalogus Gemeente museum No. 683.)
In 1679 werd aan het oude Pesthuis in de Tuchthuisstraat een
nieuwe poort gebouwd, die in 1906 is afgebroken. Boven de deur
is het stadswapen aangebracht, gedekt door een kroon. Op de
in 1688 aan de Dordtsche munt geslagen vroedschapspenning
komt het wapen van Haarlem voor, gedekt door een kroon met
5 fleurons (catal. Gemeente museum Nos. 684 en 685), waarachter
twee gekruiste fasces, als symbool van het rechterlijk gezag. Erboven
vindt men eene voorstelling van de inneming van Damiate. Dc
kroon is hier, evenals het zegel ad causas van 1729 versierd met
5 fleurons, waarin de heraldicus Tergouw gestyleerde eikenbladen
ziet. Ook op de 17de eeuwsche schutterspenningen komt het
stadswapen voor, gedekt door een kroon met 5 fleurons. De kroon,
die voorkomt op de wapenteekening van den Hoogen Raad van
Adel, wijkt daar lets van af, doordat daarop tusschen 3 fleurons

wec gestcelde pore;13 zijn geplaatst, wat door Wildman, de
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Hollandsche gravenkroon wordt genoemd. Doch aan de hand
van Strohls Heraldischer Atlas kan voor Holland evenzeer de
kroon met 5 fleurons als gravenkroon verdedigd worden. Blijkens
zegel en vroedschapspenning heeft de kroon met 5 fleurons officieel
de oudste rechten.
De moderne gravenkroon met 9 gesteelde parels, zooals thans
's-Gravenhage voert, of de jets oudere 9 parels, waarop tusschen
de lste en 2de, de 5de en 6de en 8ste en 9de nog weer een

parel gelegd, is ook cen enkele maal, doch niet officieel,
boven het Haarlemsche wapen gevoerd, maar heeft geen burgerrecht verkregen.
Historisch is de kroon met 5 fleurons de meest juiste.
De schildhouders. Evenmin als een kroon vindt men op de
veertiende eeuwsche zegels van Haarlem schildhouders. Dee
verschijnen tegelijk met den schildvorm. Er bestaat nog al afwisseling. Het oude grootzegel van 1451 (op de plaat No. 5), dat in
een met takken gedamasceerd schild sterren, zwaard en kruis
voert, toont als schildhouders twee herten met gewei, ter weerszijden

van het schild, terwij1 op de toegewende heup het kruis van het
schild is aa.ngebracht. Uit een werk van Harold Bayley: The lost
language of symbolism blijkt, door 15e eeuwsche illustraties van
eenhoorns, die op gelijke wijze kruis of lelie dragen, dat daarmede
een wijding der dieren werd bedoeld (bl. 23).
Doch een ander grootzegel, dat ook in 1451 voorkomt (No. 6),
denkelijk ter vervanging van het eerste, omdat daar inplaats van
„Sigillum maius" in het randschrift staat „Sigillum mavis", vindt
men ter weerszijden van het schild, twee elkander aanziende
klimmende leeuwen en deze zijn daarna als schildhouders gehandhaafd, behalve dat het zegel ad causus van 1731, omziende
leeuwen geeft.
Voor kleinere dagelijksche zegels komen in de 16de en 17de eeuw
ook voor wapenschilden, gehouden door een leeuw, ten deele
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achter het schild geplaatst. Men zie op de bijgevoegde plaat de
Nos. 8 en 9.
Voor het zegel ad causas, waarmede justitie-zaken bezegeld
werden (No. 3), komen reeds in 1426 gevleugelde engelen als
schildhouders voor, met het kruisje van het schild, bij wijze van
aureool boven het hoofd. Volgens Strohl, in zijn Heraldische
Atlas zou dit zegel van lateren datum moeten zijn, dan dat met
herten of leeuwen. Volgens hem kwamen tusschen 1350-1400
schildhouders in den vorm van leeuwen, beeren, herten en honden,
en in de 15de eeuw werden soms engelen, ook wel wilde mannen
of wilde vrouwen als schildhouders verleend. Onder het schild
ligt een voorstelling van den duivel, of van den dood, die door
de engelen beheerscht wordt. Een later zegel van 1569 geeft soortgelijke voorstelling.
Men ging verder met symboliseeren. Op het Waaggebouw,
aan de Spaarnezijde, vindt men het wapen, gehouden door twee
watergoden of meermannen. Het sierlijke wapen boven de Vleeschhal wordt gehouden door twee faunen of veldgoden, waarvan
men de satyrsooren en bokspooten duidelijk onderscheidt. Dit
zijn mythologisch-heraldische Spielereien, aardig gevonden in
verband met den bijzonderen aard dier gebouwen. Doch daar,
waar de stad haar zegel gaf, als machtsuiting, daar gebruikte
zii eerst herten, later leeuwen.
De vaan. Hierboven is reeds medegedeeld, dat het grootzegel
van 1451 (No. 6), waarop voor het eerst de leeuwen als
houders verschijnen, boven het schild vertoont een vaan, waarop
4 sterren. Men zou kunnen zeggen, dat dit het eene uiteinde van
het lint is, waarop het om.schrift van het zegel staat, en dat het
andere eind, minder uitwaaiend, aan de andere zijde van het zegel
zichtbaar is. Dit moge juist zijn, dan toonen de aangebrachte
zonnestralen toch, dat het wapperende einde van het lint als vaan
bedoeld is. Jammer, dat dit zeer sierlijk gesneden zegel reeds
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spoedig vervangen is door het veel minder fraaie (No. 11), waarvan
de stempel nog aanwezig is. Daarop heeft men de vaan niet weer
overgenomen.
Bij meerdere wapens komt vaan of banier als prachtstuk voor.
Veelal bij familiewapens, zooals b.v. bij de geslachten van Sijpesteyn
en Teding van Berkhout, om bij Haarlemsche families te blijven.
Maar men vindt het ook bij steden. Brussel voert als schildhouders
twee leeuwen, die beiden een banier houden, waarop de voorstelling
van het wapenschild herhaald wordt. Hier te lande is, naar ik meet),
het eenige voorkomende geval Venlo, dat als schildhouders twee
ridders heeft, die beiden een vaandel voeren, waarop de figuren
van het wapenschild.
Sedert de invoering van het zegel van 1485 is de vaan als wapensieraad voor Haarlem prijs gegeven.
De wapenleuze. Het VICIT VIM VIRTUS komt op de zegels
van de stad niet eerder voor, dan toen in 1813 een nieuwe stempel
verscheen (No. 7), met het omschrift „Regeering der stad Haarlem".
Men vindt het evenwel reeds eerder op officieele gebouwen.
De waag van 1598 geeft, met eene afwijkende lezing: Vincit
Vim Virtus. Men neemt aan, dat na den Spaanschen tijd, deze
leuze speciaal meer naar voren is gekomen.
Koenen kwam tot de ontdekking, dat in dit devies een chronogram of jaartalraadsel verborgen zou liggen. Hii telt de letters,
welke als Romeinsche cijfers getalswaarde hebben, te samen,
daarbij er rekening mee houdende, dat de S als laatste letter van
een zin gebruikt, in het latijn ook als C werd geschreven. Koenen
komt dan tot deze uitkomst:
V ICIt VIM V IrtuC
5+ 1+ 100 + 1 + 5 4- 1 + 1000 + 5 ± 1 + 100
Telt men deze cijfers op, dan kriigt men 1219, het jaartal van
Damiate.
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Er is echter een bezwaar tegen deze rekensom. De Romeinen
kenden voor V en U slechts de letter V, en dan mocht de heer
Koenen de U van Virtus, die als V voor vijf telt, niet verwaarloozen.
Doch hij zou kunnen tegenvoeren, dat de neo-latinisten, wel
onderscheiden letterteekens voor V en U gebruikten, en hij dus
de U buiten berekening mocht of moest laten.
De spreuk is echter veel ouder dan de Spaansche tijd. Uit het
werk van Dielitz, Wahl- und Denkspriiche, blijkt, dat het Vincit
Vim Virtus, reeds gebruikt werd als kenspreuk door den in 1449
overleden keurvorst van de Palts Lodewijk IV. Het Vicit Vim
Virtus werd gebruikt door den in 1626 overleden Paltsgraaf en
Hertog Willem van Beieren.
Van Oosten de Bruyn neemt aan, dat Haarlem dit devies zou
hebben gekregen als belooning voor den dapperen wederstand
in 1572 en 1573 tegen de Spaniaarden. Op noodmunten tijdens
het beleg geslagen, had men toen Vincit Vim Virtus geslagen.
De echtheid daarvan is ontkend, zegt Koenen, en die leuze zou
dan beter gepast hebben voor het ontzette Leiden of voor Alcmaria
Victrix, dan voor Haarlem, dat voor de overmacht moest bukken.
Dit bracht Koenen tot zoeken en tot het vinden van het bovenvermelde jaartal-raadsel.
Mogelijk is het devies wel opgekomen onder den druk der
Spaansche tijden, is zeker het gebruik ervan begunstigd. Daarvoor
pleit het volgende. Men vindt in het Gemeente-museum een oranie
ziiden vlag van 1572, met in het hart een blauwzijden baan, waarop
met gouden letters : „Vicit Vim Virtus" en eveneens is er een
zeer fraaie rood zijden banier, met het jaartal 1593, waarop het
wapen van Haarlem, die van de beide schuttersgilden, de Kloveniers
en St. Joris, en de leuze Vicit Vim Virtus. Ten slotte is er nog

een blauw ziiden ruitersvendel, uit den tijd van Prins Mautits,
waarop in zilverdraad het wapen van Haarlem en het Vicit Vim
Virtus is geborduurd.
Reeds voor 1600 dus, werd d

wapenleuze in direct verband
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gebracht met de verdediging der stad, door het devies te stellen
op de vaandels van hen, die aangewezen waren om de stad te
verdedigen.
De oudste en juiste lezing van de wapenspreuk komt mij
voor te zijn, zooals zij thans wordt gevoerd : VIC IT VIM
VIRTUS.

De dorre boom. Bij het vermelden van het oudste stadszegel,
dat van 1345 (No. 1), werd de aandacht erop gevestigd, dat ter
weerszijden van den met tinnen voorzienen muur, een met bladeren
voorziene boom voorkomt. In het wapen van 1391 (No. 4) geen
boom. Daarentegen vertoonen de grootzegels van 1451 en 1482
(Nos. 5, 6 en 11), die met de herten en de leeuwen als schildhouders,
geheele bosschages. Men telt, behalve het onderhout, drie, acht en
vijf boomen. Vooral het zegel met de vaan geeft realistisch een
bosch weer. Op al deze zegels zijn de boomen in vollen bladerdos.
Een dorre boom verschijnt eerst officieel in het zegel van 1813
van de Regeering der stad Haarlem (op de plaat No. 7).
Anders is het op de wapens, aan openbare gebouwen aangebracht.
Het wapen aan 't waaggebouw van 1598 kent den dorren boom niet.
Aan den binnengevel van het vroegere Oude Mannenhuis,
later Weeshuis, thans Frans Hals Museum, dat in den gevel anno
1608 voert, vindt men rechts een medaillon, waarin het wapen
van Haarlem, met eenige dorre takken, den dorren boom voorstellende, erboven.
Hetzelfde vindt men bij het wapen, door Lieven de Key aangebracht aan den Nieuwe Kerkstoren, die het jaartal 1613 draagt
ook bij het wapen aan den voorgevel van het stadhuis, boven het
beeld der gerechtigheid, welke bouw een weinig jonger is. Aan
het balkon, dat boven het bordes van het stadhuis is aangebracht
en dat van 1630 dateert, vindt men den zilveren dorren boom
aangebracht op een zwart schild, doch niet ontworteld. Mn de
Oostzijde van de Nieuwe Kerk vindt men links cen wapenschild,
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waarin de dorre boom in zilver is weergegeven met zijn wortels.
Men ziet this den dorren boom verschijnen omstreeks 1600,
na den strijd met de Spanjaarden om de stad. Hoe is men nu van
den groenenden boom gekomen tot den dorren boom?
Mogelijk is het volgende een oplossing. In een werk, dat de
grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch
weergeeft, komt op een grafzerk eveneens een dorre boom voor,
waaraan het wapenschild is opgehangen. De schrijver van het
werk, Dr. Smits, zegt, naar aanleiding van deze voorstelling:
„De ontbladerde boom diende op de oude grafsteenen als symbool
„der onsterfelijkheid en beteekende den korten winterslaap, waarna
„weder herleving en bloei in een nieuw lenteleven ontstaan".
De gang van zaken is nu mogelijk deze geweest, dat men in
de zestiende eeuw, de eeuw van godsdienstig opleven, den boom,
dien men van ouds als symbool van den eigendom van den Hout
in het stadswapen vond, heeft vergeestelijkt. Ezechiel 17 zegt o. a.
in vers 24: Ik de Heer heb den groenen boom verdroogd en den
droogen (of dorren) boom bloeiende gemaakt. Na het leed van
het beleg in 1572 en 1573 leerde de dorre boom de wederopleving.
Aangebracht aan het stadhuis, de plaats waar het recht werd
gesproken, of aan het kerkgebouw, hield het den burgers voor
oogen: „er is een leven na dit leven". De dorre boom symboliseerde
zoo de continuiteit van het bestaan.
Als wapenbeeld heeft Haarlem den dorren boom nooit gevoerd.
\Vat Karel van Mander in zijn lofdicht zegt: 't Eerste (wapen)
voor deze was met notabele, Eene silvere dorren boom in 't velt
an sabele", is dan ook onjuist. Hij weet ook wel beter, want even
later vertelt hij, dat het oude voile zegel der stad is, een boom,
waar be,neden staat het reeds door hem vermelde wapen met sterren,
zvvaard en kruis, geflankeerd door twee leeuwen. Aileen maakt
hii de fout Filer van een dorren boom te spreken, terwij1 alle oude
stadszegels bebladercle boomen vertoonen.
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Ook Ampsing schreef over den dorren boom:
„Doch naderhand voorlang is ons noch daarbeneven
„Een silvre dorre boom in swarten gond gegeven
„En of dit nergens wordt vermeld, noch aengeroerd
„So is dannoch dit schild bij ons van ouds gevoerd.
„En of wij d' oorsaeck ook in geen boeken lesen
„So kon het niettemin wellicht een tuyge wesen
„Een teyken van ons bosch, alsof daerdoor 't geteeld'
„Van ons geboomt en wild waer eertijds afgebeeld."
Ampsing ziet dus in den boom de Haarlemmerhout aangeduid.
Hij wist blijkbaar niet, dat hij voor die veronderstelling eene
bevestiging kon vinden, in de als schildhouders voorgekomen herten.
Later rijmt hij :
„Dit voile wapenschild met swaerd en kruis en sterren,
„Met sulken naem gehaeld en eeuwge lof, van verre,
„Wordt met den silvren boom, en daeraen vast gesnoerd,
,Als een dobbel schild, wel meest van ons gevoerd."
Het vraagstuk van den dorren boom had ook de aandacht van
den ouden Haarlemmer F. W. van Eeden. In zijn „Onkruid"
schrijft hij (bladz. 43) : „Het wapen van Haarlem is sedert oude
„tijden vergezeld geweest van een ander wapenschild, voorstel„lende een dorren boom van zilver op een zwart veld. Is dft wapen,schild een bewijs van Haarlems eigendomsregt op den Hout
„of andere houtgronden buiten de stad ? dan zou dit uit de
„oorkonden blijken. Is het een loutere fantasie? vanwaar dan het
„algemeen gebruik? Hoe dit zij, die geheimzinnige boom behaagt
„mij meer dan het zwaard en de sterren. Hij is wel dor, maar
„een dorre boom is geen doode boom; hij is integendeel het
„sprekend beeld der altijd opbouwende natuur". Schreef hij aldus
in 1867, in een artikel in het Album der Natuur (van 1890, blz. 296)
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is zijne gewijzigde meening meer positief uitgesproken. „Het
„oudste wapen van Haarlem is een dorre boom, wiens beteekenis,
„sedert eeuwen raadselachtig, toch niet anders kan zijn dan de
,„,Noorderboom", de gerechtsplaats in den heidenschen tijd,
„dienende als galg voor de overtreders der wet. Want te Haarlem
„was de vierschaar van Kennemerland. Later werd de „boom"
„vervangen door een zwaard, het „christelijk" beeld der gerech„tigheid”.
Het komt mij voor, dat van Eeden in zijne eerste verklaring,
dat de dorre boom een beeld was der altijd opbouwende natuur,
dichter bij de waarheid is geweest, dan later met zijn „Noorderboom".
Hoe is men er nu toe gekomen om van een „ouder" of van een
„tweede wapen" te spreken? Omdat men eerst den boom van
achter het schild heeft opgenomen in het schild zelve, terwijl
aan dien boom, zooals Ampsing ook zegt, het eigenlijke wapenschild
werd opgehangen. Toen men de oorspronkelijke bedoeling van
den boom in het schild, die van wapendrager, vergeten was, heeft
men er een afzonderlijk wapen van gemaakt.
Een zeer goed voorbeeld van het wapenschild, waarin de boom
als drager van het wapen voorkomt, vindt men nog boven de
toegangspoort naar de fabriek van de firma johs. Enschede (cc Zn.
Men vindt analoge gevallen van de verplaatsing van de figuur
die het schild draagt, mar binnen het schild. Groningen had
ifroeger als schilddrager de dubbele adelaar, met het stadswapen
als borstschild. Thans is de dubbele adelaar, met het stadswapen
belegd, in het wapenschild opgenomen. Hetzelfde vindt men b.v.
in het wapen van Brouwershaven.
Een ander voorbeeld van denzelfden gang van zaken vindt men
in tientallen Lirnbargsche en Noord-Brabantsche gemeentewapens.
Bij die wapens trad eerst de patroon der parochie als schildhouder
op. Later heeft men den patroon, met het wapenschild samengevoegd, in de gemeentewapens opgenomen.
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Natuurlijk behooren die dubbele adelaars en Heiligen, als schildhouders bedoeld, niet in het wapenschild zelve thuis.
Wegens den ouden band met den Hout wilde men den boom
echter niet prijs geven. Men heeft hem toen achter het wapenschild
geplaatst, zoo dat de dorre kruin boven de kroon uitstak. Helaas
heeft men hem maar al te vaak besnoeid tot het bosje brandhout,
dat de Hooge Raad van Adel in haar diploma met het euphemisme
„tuin" beschreef.
Bij het gebruik van den dorren boom als drager van het Haarlemsche wapen heeft men de phantasie soms vrijen teugel gegeven.
Zoo is er een voorstelling, waar, behalve het wapenschild ook
nog aan den boom zijn aangebracht : de met zaagtanden voorziene
scheepskiel en de verbroken keten van Damiate.
De dorre boom behoort te zijn ontworteld of uitgerukt. Zoo
komt hij reeds voor in 1598, gedrukt boven „Het tweede beelt
van Haerlem" het rijmstuk van Karel van Mander.
Opmerking verdient nog, dat de dorre boom in het wapen van
meerdere, speciaal Noordhollandsche gemeenten, is opgenomen,
o. a. Blokker, Schellinkhout, Zijpecarspel, Venhuizen, Westwouds
Opmeer. Wognum daarentegen heeft een groenende boom.
De Damiaatjes. Het wapen der Regeering van de stad Haarlem
van 1813, dat voor het eerst officieel het devies „Vicit Vim Virtus"
opnam, en eveneens den gesnoeiden dorren boom, vertoont ook
voor het eerst in het stadszegel de „Damiaatjes". Na de kroon
was het een tweede eigenmachtige wapenuitbreiding.
Koenen vermeldt uit een Kroniek van het eiland Marken van
Muis Elbertsz (nog in 1855 op Marken aanwezig bij een nazaat
van den schrijver) welke Kroniek in 1508 was begonnen, dat de
oorspronkelijke Damiaatjes vereerd waren aan Nicolaas van Nieuwland, 26 Mei 1561 benoemd tot Bisschop van Haarlem. Zij waren
gegoten door Johannes Dircks te Aalst, een bloedverwant van
den nieuwen Bisschop, als geschenk bij de verheffing van de
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parochiekerk St. Bavo tot bisschoppelijken kathedraal. Johannes
Dircks beweerde af te stammen van Wybo Wartena, die in 1219
voor Damiate gesneuveld zou zijn. Mede tot diens gedachtenis
werden in de klokken 2 kasteelen of torens gegoten met het onderschrift „Damiaten". Voorts waren daarin gegoten „Vicit Vim
Virtus" en den naam van den gieter met het jaartal 1564.
De oorspronkelijke Damiate-bellekens, zooals ze eerst genoemd
werden, zijn in 1732 vervangen door de klokken die men thans
elken avond te negen uur hoort kleppen.
Het verband van deze geschonken klokken van 1564 met het
stedelijk wapen is zoover verwijderd, dat het begrijpelijk is, dat
zij eeuwen lang officieel daarin niet gekend werden.
Een enkele maal vindt men zelfs de voorstelling, dat de damiateklokken niet aan takken van den dorren boom hangen, maar aan
een der voorpooten van de het wapenschild houdende leeuwen.
Dit is heraldisch niet juist. Naar tallooze voorbeelden in de Engelsche
heraldiek had men dan den leeuwen aan den hals een schild
kunnen bevestigen, waarop de Damiate-bel. Eene weinig gelukkige
oplossing heeft de bekende heraldicus Van der Laars gegeven
in zijn werk : Wapens, vlaggen en zegels van Nederland. In zijn
op bladz 22 voorkomend wapen van Haarlem, heeft hij een paar
overgroote Damiateklokken met een paar dorre takken samengewrongen tusschen schild en kroon. En „das ist der Fluch der
bosen Tat", dit monster is nog foutief (met gouden sterren) nagevolgd op den omslag van het prachtwerk „Noordholland in beeld"
van Scheltema en Holkema's Boekhandel.
Om het losse verband met Haarlem's oude geschiedenis zouden
de Damiate-bellen in het wapen zeer goed gemist kunnen worden.
Wanneer men nu het hiervoor medegedeelde omtrcnt de verschillende bestanddeelen van het Haarlemsche wapen samenvat,
dan komt men tot de volgende chronologische slotsom.
Het oudste element van het wapen is de boom, die reeds in het
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alleroudste zegel voorkomt, al zijn het er daar twee, en al heeft
men de groenende boomen tot een enkelen dorren boom gemaakt
en dezen achter het schild geplaatst en met Damiaaties behangen.
Doch die boom hoort niet in het wapenschild thuis, maar er achter.
Men mag aannemen dat da-arin de vier zilveren sterren in rood
de oudste rechten hebben, in een volgende phase vermeerderd
met zwaard en kruis.
Dan ziet men de schildhouders verschijnen. Eerst de uit een
plaatselijk oogpunt, in verband met den Hout, meer interessante
herten, later de leeuwen.
Nadat tot aan ongeveer 1600 het schild ongedekt is gebleven,
komt eerst de krans en in het laatst kwart van de 17de eeuw de
kroon boven het wapen.
Het devies bij het wapen verschijnt pas officieel na 1800, doch
komt reeds voor op de vroedschapspenning van 1688.
Het allerjongste element zijn de Damiateklokjes, die zich wel
reeds in het laatste der 17de eeuw een enkele maal vertoonen,
b.v. op de groote kaart van Haarlem van Romeyn de Hooghe,
doch pas na 1800 in het officieele wapen worden opgenomen.

Merkwaardig is, dat het Haarlemsche wapen een eeuw geleden
een korten tiid gevoerd is, door een al spoedig uitgestorven geadelden
tak van de familie Aelman of Alemans.
Deze familie, die in een rood schild een vrij kwartier met het
wapen van de Hollandsche graven uit het Henegouwsche Huis
voerde, beweerde te zijn gesproten uit een morganatisch huwelijk
van graaf Willem III met eene Jonkvrouwe de Moor, uit Brabant.
Ridder Jan Aelmans de stamvader, werd door graaf Willem's
dochter Keizerin Margaretha, begiftigd met het land van Woerden.
Het volledig bewijs dezer afstamming is nog niet geleverd, maar
Koning Willem I scheen, op grond van hem overgelegde papieren
6
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van 28 Augustus 1814 werd Abraham Alemans, door den Koning
in de ridderschap van Holland benoemd en daarrnede in den
Nederlandschen adel verheven. Hem werd als wapen toegekend :
Gevierendeeld schild I en IVde kwartier het wapen van Henegouwen
II en III Holland. Over alles heen een hartschild met het wapen
van Haarlem.
Het geheele schild was geplaatst binnen een zoogenaamden
Hollandschen tuin.
Jhr. Abraham Alemans stierf 28 Mei 1835 ongehuwd en daarmede
is het hem toegekende wapen, waarin dat van Haarlem was
opgenomen, weer vervallen.
De verklaring, waarom het wapen onzer stad in dat van Abraham
Alemans, waarvan voorvaderen o. a. het jachtrecht in Wijk aan
Zee uitoefenden, is niet gegeven. Deze zou kunnen zijn, dat
aangenomen wordt, dat graaf Willem III met zijn gelid& op zijne
residentie Li Haarlem heeft geleefd en bun bier den stamvader
van bet geslacht Alemans werd geboren.

EEN EN ANDER UIT DE DAGEN TOEN
MEN NOG „DEN TIJD HAD",
DOOR

C. TEN BOOM.
Laetst was ick bij een man geraeckt,
Die veel tierwercken had gernaeckt,
Oock wysers gaende met de son,
Want 't was het arnbacht dat hij kon

JACOB

CATS.

Wat moet het er in vorige eettwen toch eigenaardig uitgezien
hebben in de wereld ! Zoo kunnen wij ons er nauwelijks een voorstaling van maken, dat onze stad werkelijk met Amsterdam een
strijd gevoerd heeft om den voorrang. Het lijkt wel een sprookje
en toch is het zoo. Hiervan kreeg ik ook een indruk bij het napluizen
der oude berichten als ik herhaaldelijk tegenkwam de mededeeling
dat die en die „uurwerkmaker" naar Amsterdam verhuisde. Blijkbaar had zoo iemand zich in Haarlem gevestigd in de meening,
dat hij hier wel een goed bestaan zou vinden. Ging het niet voorspoedig in het bedrijf, dan beloofde de toenemende welvaart van
Amsterdam meer succes.
Voor ik over enkele Haarlemsche horlogemakers iets mededeel,
kan ik niet nalaten de bovenstaande bewering met een eigenaardig
fejt, buiten mijn eigenlijk onderwerp, te illustreeren.
De stedelijke regeering van oud-Haarlem had in den loop der
tijden kans gezien menig previlegie en uitzonderingsvoorrecht
te verkrijgen van de Graven en hooge regeeringspersonen, die

deze stad blijkbaar gunstig gezind waren. Men kan zich hiervan
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overtuigen door kennis te nemen van de „charters" en akten, welke
op perkament geschreven en voorzien van groote en plechtige
zegels, nog op ons stedelijk archief aanwezig zijn.
Zoo had het Haarlemsche Schippersgilde het uitsluitend recht
verkregen om de Haarlemmermeer te bevaren. Dat dit veel voordeel
opleverde mag wel als zeker aangenomen worden. De concurreerende
Amsterdamsche schippers trachtten zich nu schadeloos te stellen
en er werd een kanaal gegraven van een der buitensingels in het
Westen der stad naar de Haarlemmermeer, waarvan zii nu gebruik
konden maken. Het gevolg hiervan was een proces, dat de Haarlemmers glansrijk wonnen. Het gegraven kanaal werd echter niet
gedempt, maar wel onbruikbaar gemaakt voor de gewone binnenschipperii, door er aan het einde, bii de Haarlemmermeer, een
dam in te leggen. Kleine schuitjes, die het Haarlemsche schippersglide toch geen afbreuk konden doen, mochten over die dam
heengetrokken worden door een zoogenaamde „Overtoom" 1).
Die vaart verkreeg en behield toen den naam van Overtoom.
Zij is thans gedempt, doch heet nog zoo.
Die concurrentie bestond ook op het gebied der uurwerkmakerij.
De oude „staand horloges" werden vooral in de 18de eeuw in
een groot aantal in Amsterdam vervaardigd. Maar Haarlem heeft
er in de 17de en 18de eeuw ook veel, en van beste hoedanigheid
geleverd. Niet alleen klokken maar ook horloges. De toenemende
welvaart van Amsterdam was echter oorzaak, dat deze nijverheid
daar met beter gevolg kon beoefend worden dan bier. Vandaar
dan ook dat men in de gildeboeken meermalen leest dat een der
gildebroeders naar Amsterdam verhuisde.
Een afzonderlijk gilde hebben de horlogemakers in Haarlem
nooit gevormd. Zij waren een onderdeel van het St. Lucasgilde,
en dat onderdeel was nog niet eens voor hen alleen, maar moesten
zij deelen met de koperslagers.
1 ) Zooals er voor korten tijd nog een te zien was in de buurt van het Pijks3u1seut t A)nsterdain.

Zoo,9,-enaaind spilhorloge met snekinrichting ; vervaardigd
door Isaac Hasius te Haarlem, die aldaar op 3 April
1690 als broeder in het St. Lucasgilde
werd ingeschreven.

Staand horloge, vervaardigd door
Wapen van het St Luca,gilde te Haarlem, bestemd voor
de onderafdeeling der „Kooper-Slaghers, Orlosiemakers, Geelgieters en Koperwerkers'
No. 9 van het Gikleboek.

Arie van Eeden te Haarlem; hij werd
in 1772 in bet gildeboek ingeschreyen, woonde in de Groote Houtstr.
Ingelegde kast v. wortelnotenhout.
Bovenop slanke koperen beeldies.
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Het St. Lucasgilde was oorspronkelijk bestemd voor de fijnschilders. De beroemde schilders, die in Haarlem gewoond en
gewerkt hebben, waren daarvan in de eerste plaats lid en vormden
de voornaamste afdeeling, hetgeen ook- aan den dag kwam als
een hunner begraven werd. Dan werd de draagbaar versierd met
de schoonste blazoenen en lijksieraden. De andere leden van het
gilde, de beoefenaars der ambachten, kregen op hun begrafenis
veel eenvoudiger en minder schoone teekenen bij bun lijkstatie.
Het wapen van de horlogemakers was een blauw veld, waarop
de drie witte schildjes — het eigenlijke St. Lucas wapen —
hier weer op een kleiner zwart wapen, waarop afgebeeld zijn twee
hailers kruiselings tezamen gebonden door een rood lint waaraan
van onderen een ovaal horloge hangt. Daaronder (nog op het
zm arte wapen) een geel koperen pan.
Al de blazoenen en lijksieraden, 18 in getal, van de verschillende
onderafdeelingen van het St. Lucasgilde zijn keurig afgebeeld
in het wapenboek van dit gilde door den schilder Salomon de
Bray, hetwelk op het archief onzer gemeente nog aanwezig is.
Van drie der horlogemakers die lid waren van dit gilde (de
volledige lijst is in 1905 in „de Navorscher" door mu j gepubliceerd)
wil ik thans iets vertellen.
De eerste waarvan ik iets wil mededeelen is ook de eerste op
de gildelijst, die 67 namen bevat, namelijk Jan van Leeuwarden,
ingeschreven 3 July 1668. In het gildeboek staat van hem aangeteekend, dat hij woonde op de Groote Markt 1). In 1683 vertrok
hij naar Amsterdam, Heerengracht bij de Leliegracht, vanwaar
1 ) In een Schepenbrief van 30 Sept. Anno 1647 wordt melding gemaakt
van het feit, dat „Jan Jacobsz. van Leeuwarden, horlogiemaker, een groot,
schoon en wel doortimmert huijs (waarin twee eeuwen vroeger Lourens Coster
had gewoond, voor welk huis in dat jaar, 1647, een cijns aan het Kerstgilde
werd betaald) met erve koopt, staande en liggende aan de noortsijde van de
groote kercke op den hoek aan de St. Jansstraat, daer de Vemulde Doos uithangt, van Claes Meindertsz. Fabritius",
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hij later verhuisde naar de Cingel bij de Blaau-Burgwal, waar
hij in 1689 overleed.
Zijn broeder Jacobus was hem reeds voorgegaan, want in de
puiboeken van Amsterdam staat : „27 Maart 1678 Jacobus van
Leeuwarden van Haerlem, fabriqueur, out 23 jaar, woont op de
Egelantiersgracht, geadsisteert met Marretje Boeckels, zijn moeder,
ter eenre en Catharina Deramont ter andere zijde ."
Ook heeft er in Haarlem op de Groote Markt, in een ander
perceel, het wapen van Aken, tusschen de Groote Houtstraat
en Koningstraat nog een andere horlogemaker gewoond, Matthijs
van Leeuwarden, ingeschreven in het Gildeboek data 17 Aug.
1677 — die in 1693 hier overleed.
De eerstgenoemde Jan van Leeuwarden was de oom van Justus
en Izabella van Leeuwarden, die het Remonstrantsche hofje in
de Ursulastraat alhier, gesticht hebben. Dit wijst er op dat zij
niet alleen milddadig, maar ook niet van aardsche goederen ontbloot
waren. Trouwens die geheele familie schijnt er „warmpjes in"
gezeten te hebben. Jan van Leeuwarden kocht, zooals in een foot
aangegeven is, het huis op de Groote Markt. Jacobus, zijn zoon,
kocht onder anderen een tuin van 16 roeden buiten de Janspoort.
Een andere Jacobus, een wever, broeder van Justus en Izabella
liet zijn drie jongens in Haarlem op de latijnsche school gaan,
niet als voorbereiding tot hooger onderwijs, maar om hen een
betere en ruimere ontvvikkeling te geven dan zij op de gewone
en Fransche school konden bekomen, een opleiding zooals de
aanzienlijksten van de stad aan hun kinderen lieten geven.
keer even terug tot de eerstgenoemde Jan van Leeuwarden.
Hij was blijkbaar een bekwaarn horlogemaker. Van hem is sprake
ill cen oud geschrift, getiteld „journal de voyage de Monsieur
de Monconys" Paris 1677, lere partie, pag. 157, waar we lezen:
„Nous partismes en bateau aller A Arle (Haarlem) . . Nous
logeames D'Abord ie fus voir le fameus horlogier fotian
Leoliarden, loge dans un cotte de la Place, qui nous fit voir de
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son bel ouvrage, sans corde fly chainette. Le 18 Aout 1663 je fus
prendre le matin ce mesme Horlogier, lequel quoique Anababtist
est le plus doux, le plus sage, et le plus officieux homme qu'on
puisse voir".
Hij was dus een horlogemaker van meer dan gewone bekwaamheid, want uit het voorgaande blijkt, dat hij reeds een horloge
vervaardigde zonder snaar of ketting (sans corde fly chainette).
Voor de oningewijden deel ik mede, dat eerst in het begin der
19de eeuw horloges werden gemaakt zonder snaar of ketting,
hij was this zijn tijd daarin ver vooruit. Hij schijnt nog meer
horloges vervaardigd te hebben. In verband daarmede citeer ik
twee advertenties, voorkomende in de „Oprechte Haarlemsche
Courant. Anno 1679 No. 37 : „Vermist nabij het Schouw nabij
's Gravenhage een horloge, gemaakt door Jan van Leeuwarden
te Amsterdam". Anno 1689 No. 15 : „Op Donderdag, den 14 April,
voor de middag, sal men tot Amsterdam, ten huyse van de Wed.
van Jan van Leeuwarden, op de cingel bij de Blaeu-Burgwal
verkopen velerhande Horologien, daeronder extra ordinaire konstige
en curieuse stucken, so van Hang- als Sack Horologien in geamalieerde, goude en silvere kassen, met desselfs onopgemaeckte
werken, mitsgaders de gereetschappen tot 't Horologiemaken
behorende" 1).
Jan van Leeuwarden werd door Monsieur de Monconys aangeduidt als „anababtist", dit zal wel beteekend hebben, dat hij
Doopsgezind was en lid van een der vele Doopsgezinde kerken
die hier in Haarlem gevonden werden. Zijn vrouw, Anna Rijers,
1 ) Uit oude rekeningen die gevonden zijn onder de documenten van het
Remonstrantsche hofje, welke ik indertijd door de vriendelijkheid van dr.
A. H. Garrer, regent van dit hofje, mocht inzien, blijkt nog, dat Juffrouw
van Leeuwarden, Nu Huysvrouw van de Heer Pieter Merkman schu1dig is
aan David Baron:; 5 Juny 1755 voor het Schoonmaake Van Een klijn Goud
orlogie Sonder Minute de Naam van Leeuwarden Ende de ketting die Gebrooke was
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Rijers, die op 26 Oct. 1679 naar Haarlem verhuisde. Dat zijn
neef en nicht (de stichters van het Remonstrantsche hofje) tot
de Remonstranten overgegaan waren, is volgens dr. A. H. Garrer,
waarschijnlijk te danken aan den invloed van de drie gebroeders
Codde, die lid waren van de „Rijnsburger collegianten".
Als laatste van dien naam noem ik nog: N. I. van Leeuwarden,
geboren in 1648 te Amsterdam, die volgens Witsen Geysbeek
een leek was. Hij schreef een groot aantal theologische boeken.
Een daarvan getiteld „de godvreezende zeeman" was het boek
waaruit tot op de helft der vorige eeuw elken Zondag een gedeelte
gelezen werd op de Nederlandsche koopvaardijschepen. Deze N. I.
van Leeuwarden was dus waarschijnlijk een zoogenaamde „Vermaner", zooals de voorgangers der Doopsgezinden vroeger genoemd werden.
De tweede naam, die in het Gildeboek voorkomt, is die van
Johannes Enscheda, geb. 18 July 1642 te Groningen en Alhier overleden op 4 Oct. 1706, een voorvader der bekende Haarlemsche familie
Enschede. Uit hetgeen wii van hem weten, blijkt dat hij een „primus
inter pares" was.
Hij verhuisde in 1670 van Groningen naar Haarlem en vestigde
zich in de Zuiderstraat, later woonde hij in de Paarlaarsteeg. Deze
steeg ontving haar naam waarschijnlijk van de „paarlen" die daat
vroeger verhandeld werden 1). Niet onmogelijk is het dus, dat dit
een goede stand was om horloges aan den man te brengen.
Bij zijn verhuizing kreeg hii van de Burgemeesters en den Raad
der stad Groningen een aanbevelingsbrief mede, geschreven op
perkament en voorzien van een uithangend zegel in groen was,
waarin het stadswapen afgedrukt was. Door dien brief is hij zeker
onmiddellijk en zonder verdere formaliteiten opgenomen in het
glide. Er staat toch niet minder in, dan ,dat hii van goede en eedijkc
I) Dee
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familie zijnde, de zeven jaren gedurende welke hij het hor1ogemaken 1eerde bij mr. Lambertus Soeteman, zich zoowel in zijn
ambacht, leer en gehoorzaamheid jegens zijns meesters vrouw ( !),
alsook in de dagelijksche conversatie gedragen heeft zoover een
goed, vroom en eerbaar jongman of leerknecht betaamde. Zoodat
zijn meester hem voor zijn goed gedrag bedankt en aan alle hoogen laagstaande personen, van wat staat of conditie deselve ook
mogen wezen, verzoekt hem (Johannes Enscheda) te willen erkennen
en wat betreft zijn ambacht, wetenschap als anderszins hem alle
mogelijke hu1p en bijstand te bewiizen, waarvoor hij bereid is
hetzelve bijgelijke gelegenheid ook te doen".
Deze lofspraak schijnt niet ongegrond geweest te zijn, want
destijds in een der gildeboeken bladerend, vond ik aan den binnenkant van den omslag enkele namen genoemd, van menschen die
tot „Vinder" van het Lucasgilde benoemd waren, en daaronder
ook die van Johannes Enscheda. Als men daarbij rekening houdt
met de nederige plaats die de horlogemakers in het St. Lucasgilde
innamen, dan schiint hieruit wel duidelijk aan den dag te komen,
dat hij een belangrijk persoon was.
Of hij staand horloges vervaardigd heeft, weet ik niet, wel dat
hij gewone zakhorloges gemaakt heeft, zooals blijkt uit de volgende
advertentie voorkomende in de Oprechte Haarlemsche Courant.
In die van 1676 No. 41 1ezen wij :
„Voorledene Vrijdag zijnde den 9 October is van halfwegen
Leyden tot bij de Noortwijcker brug een silver orlogie ver1oren,
daar Johannes Enscheda op geteijckent staet, die 't selve vindt,
gelieve het te bestellen tot Haerlem in de Paerlesteegh, aen voornoemde Enscheda, sal een vereeringe genieten".
Dit is een afdoend bewijs dat hij werkelijk een horloge geheel
kon vervaardigen en het ook gedaan heeft, want in dien tijd was
het nog geen gewoonte, zooals in het laatst der 18de en in de 19de
eeuw dat horlogemakers hun naam op een horloge lieten graveeren,
dat op een fabriek of groote werkplaats voor hen was gemaakt.
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Ook vernam ik, dat de familie Enschede nog een horloge bezit
dat door hem vervaardigd is.
Een van de zonen van dezen Johannes, Izaak Enschede was
de eerste van ziin geslacht die het vak van drukker uitoefende.
Dee had zijn huis en drukkerij in „De blije Druck" op den hoek
van de Groote Markt en Groote Houtstraat.
Ten slotte nog jets over een anderen horlogemaker, Frans van
Leeuwen, uit de Korte Veerstraat, ingeschreven in het Gildeboek
3 December 1792. Deze man was een vurig patriot en blijkbaar
een wat men wel eens noemt „opgewonden standje". Cornelis
van der Aa, een boekverkooper, wonende in de Zijlstraat, ontslagen
als boekdrukker op 24 Sept. 1795 ter oorzake van zijn Oranjegezinde gevoelens, maakt daar van melding in een brochure, die
nog op ons archief aanwezig is. Hij schrijft daarin : „Op Woensdag
1 April 1795, tusschen half tien en 10 uren, met mijn huisvrouw
de Koningstraat uitkomende om naa mijn huis te gaan, was ik
genaderd tot voor de kanonnen voor het raadhuis staande alwaar
(zooals over de geheele Markt) eenige attroupementen van diverse
Persoonen zich bevonden. Voor het huis van den paruikenmaker
Kivits mede eenige personen staande, hoorde mime Vrouw een
uft de hoop met vreesselijke woede, en een groote exclamatie zeggen
„daar gaan die Blixems". Intusschen onzen weg vervorderende,
naderden wij tot voor de secretarie, als wanneer Frans van Leeuwen,

met den zoon van zeker kruidenier, ons kort agter opvolgden, op
de kleederen mijner vrouwe trapte 1), waardoor zii zeker agterover
zoude gevallen ziin, zoo ik haar aan den Arm niet had vastgehad.
Wij beiden stilzwijgende, trapte hij ten tweede male op miin
vrouws kleederen ; waarop ik hem zeer bedaard zeide : van Leeuwen
ik verzoek dat gij miin vrouw niet meer op de kleederen trapt,
de weg is hier ruim genoeg. Waarop zii beiden mij op ziide kwamen
zeggende : goeden avond Burger, hetwelk op dezelve wijs door
1

) Dat- kon toeu nog !
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mij beantwoord wierd. Nu dagt ik was de Historie voorbij. —
Maar direct treed F. v. L. agter mij en tragtte mij met geweld
van de zijde mijner Vrouwe los te rukken, onder het uitbraaken
van een menigte ysselijke vloeken en scheldwoorden; als Oranje
blixem, Donderse Schelm, ik zal je de hals breken etc. Hij in zijn
oogmerk om mij van mijne vrouw af te rukken verijdeld zijnde,
gaf mij een geweldige stoot op de Borst. Dus avanceerde ik tot
voor de zijkamer van mijn huis, alwaar hij mij ten tweede maale
een stoot met de vuist gaf, toen zig een braaf Fransch officier,
in de Gouden Leeuw gelogeerd, bij ons vervoegde en hem verhinderde mij verder te beleedigen. — De stoep optreedende en
aangescheld hebbende, ging hij intusschen met schelden en vloeken
voort en eer de Deur geopend was, trad hij de stoep op en gaf
mij een derde stoot met de vuist op de regterborst. Mijn huisdeur
opengedaan zijnde, trad ik met den officier ten huize in, en dagt
nu beveiligt te zijn voor verder feitelijkheden, doch de aanvaller
zijn oogmerk op de Straat niet bereikt hebbende, drong met nog
andere drie mu j wel bekende persoonen ten huize in, en begon
aldaar opnieuw een stroom van de ysselijkste vloeken en scheldnamen op mij uit te braaken, met bijvoeging van deeze woorden
(terwijl hij na zijn Zijdgeweer tastte) Ik zal jou blixem den hals
breeken. Doch het Zijdgeweer door den officier hem bevorens
afgenoomen zijnde, miste zijn toeleg, waarop hij mu j bij de Regterborst met een dolle woede aangreep, en met de lenden tegen
een der toonbanken in mijn Voorhuis staande, zoo geweldig
gooide, dat daardoor kneuzing is ontstaan en de pijn mij 14
daagen is bijgebleven. De braave officier dit ziende, trok hem
ten tweede maale van mij af, waarop ik uit het voorhuis retireerde
en hij benevens de drie anderen zich uit mijn huis hebben
geretireerd".
Ik heb dit geheele relaas maar opgenomen, men kan daardoor
eenigszins den indruk bekomen van de stemming die in onze stad
heerschte in den patriottentijd. Van onzen opgewonden horloge-
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maker Frans van Leeuwen heb ik verder geen berichten gevonden.
Ik vrees echter, dat zijn driftig karakter hem bij het uitoefenen
van zijn vak niet dienstig is geweest. Want ons vak is, zooals Beets
in de „Camera Obscura" zegt „een teuterig metier".
Tot slot enkele namen van Haarlemsche horlogemakers van wie
ik weet dat zij horloges hebben vervaardigd:
Salomon Coster (begin 17de eeuw, later verhuisd naar Amsterdam,
Willem van den Berge (laatste helft 17de eeuw),
ingeschreven 1668,
Jan van Leeuwarden,
1673,
Johannes Enscheda,
,,
1677,
Matthijs van Leeuwarden,
,,
1690.
en Isaak Hasius,
Zoogenaamde „staand horloges" zijn, voorzoover ik weet,
vervaardigd door:
Anthonie van Oldenzijl, ingeschreven 1668,
1712,
Cornelis Voorhelm,
,,
1728,
Pieter Kok,
,,
1737,
Abraham Klaarenbeek,
,,
1765,
Jan Peres,
1772,
Arie van Eeden,
,,
1785.
en Jan Cloribos
,,
)9
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LOURENS KOSTER EN DE RIDDERS
VAN DEMOCRIET
DOOR
MR. H. PH. VISSER 'T HOOF T.
Wie dezen titel leest zou allicht meenen, dat 't hier ging om een
middeleeuwsche historie, die tot onderwerp had een geschil tusschen
Lourens Koster en eenige strijdbare ridders, maar zoo fantastisch
is het onderwerp niet.
Ik ga niet verder terug dan omstreeks 't begin der negentiende
eeuw, toen de riddertijd reeds in den nacht der eeuwen was
verdwenen en onze ridders voerden niet de lans maar de
pen als strijdwapen en waren eerzame rustige bewoners van
Haarlems veste.
In de oude Spaarnestad werd in 1923 gevierd het vijfde
eeuwfeest van Koster's uitvinding, het drukken met losse letters,
en al moge de oude strijdvraag nog niet voor goed beslist zijn,
toch is het zeker, dat de prioriteit aan Koster toekomt en Gutenberg
slechts op het door hem gelegde fundament doorgemetseld heeft
om de eerste uitvinding te verfijnen en te vervolmaken.
De in 1923 in het Paviljoen te Haarlem gehouden tentoonstelling
stond, hoewel er belangrijke Kosterreliquien aanwezig waren,
meer in het teeken van de ontwikkeling der boekdrukkunst in het
algemeen en niet zoozeer in dat van Koster alleen.
Om onzen beroemden stadgenoot toch nog een kleine eer te
bewijzen dunkt 't mij niet ondienstig hier de aandacht te vestigen
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op eenige meest onbekende poeemen, die op Koster en zijn huis
betrekking hebben.
Allereerst iets over Kosters huis.
Dit stond op dat deel van de Groote Markt, dat vroeger 't Zand
werd genoemd (tusschen Smedestraat en Jansstraat), vlak bij het
gebouw onzer vereeniging „Haerlem" (toen raadhuis), zooals
Junius in 1567 zei „bij het raadhuis en tegenover het Koninklijk
Paleis" 1) ('t tegenwoordige raadhuis).
Toen in 1567 Junius over het huis schreef, was 't nog zooals
Koster het bewoond had en woonde er een achterkleinzoon van
hem, Gerard Thomaszoon, rentmeester der stadsgebouwen in.
In het midden der XVIe eeuw werd het huis, dat zeer breed
was, verbouwd tot drie perceelen, in het middelste waarvan de
herberg „de gulden druyf" gevestigd werd 2).
In 1652 was het huis eigendom van '-'en rechtsgeleerde Mr.
Cornelis Dobbius, doch werd door een boekbinder bewoond.
Nadat er een kaaswinkel in was geweest, vestigde er zich in 1705
de bekende Haarlemsche drukkersfamilie van Hulkenroy, van
welke meerdere leden in Kosters huis en naastliggende panden
hun bedrijf uitoefenden en die er jaarverzen van de rederijkerskamers drukten als „de Wijngaardranken" en „de Witte Angieren"
en ook enkele van „Trou moet Blycken", terwijl Mozes van Hulkenroy als factor van de Witte Angieren en Aaron als factor van de
Wijngaardranken ook meerdere jaarverzen dichtten. Er waren
sommige jaren, o. a. in 1717 dat op de Markt Mozes, Aaron en
de wed. Hermanus Hulkenroy, tegelijk het drukkersbedrijf uitoefenden, Mozes, die van 1717—'61 in 't huis van Lourens Koster
1) Dit laatste werd met dien deftigen naam aangewezen daar, nadat de
Graven van Holland er sinds Floris II zich in gevestigd hadden, er ook intrek
nam, graaf Willem II, die er geboren was, en die Roomsch Koning geweest is.
Dit is ook de oorsprong van „Koningstraat", den weg naar het paleis.
2) Vele bijzonderheden over het huis zijn te vinden in Ds. de Vries. De
lotgevallen van Kosters woning, in 1851 bij A. C. Kruseman uitgegeven.

Naar ten teekening uit den Stedeltjken Atlas.
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woonde, wed. Hermanus van Hulkenroy in 't huis daarnaast in
de „letter A", (nadat zij in 1716 de zaak in 't huis van Lourens
Koster aan haar zoon Mozes had overgedaan) en Aaron van
Hulkenroy 1 ), die „in de Konings-Hulk" drukte, waar hij een uithangbord met een woordspeling op zijn naam uithing, waarop
een schip (hulk) afgebeeld was.
Na de Hulkenroy's werd het huis van Koster in 1761 bewoond
door den boekverkooper en drukker Hermanus van Brussel 2),
door wiens zoon, nadat de weduwe de zaak sinds 1808 had voortgezet het in 1810 verkocht werd aan den schoenmaker Hendrik
de Wolf, die het huis veranderde in een koffiehuis. Eerst droeg
het den naam „het gulden vlies" doch later werd het genoemd
„het Bossche koffiehuis" en kwam in een hand met het gebouw
er naast aan den Jansstraatkant.
In 1815 werd het huis weer verkocht aan Arnoldus Wildenbeest,
die er zijn dochter inzette, die getrouwd was met Willem van
Daalen, kleermaker en pettemakersgezel. De zaak had uitbreiding
noodig en daarom werd het gebouw vergroot en verbouwd, doch
bij die verbouwing is men zoo onoordeelkundig te werk gegaan,
') Deze Aaron van Hulkenroy droeg in 1733 de zaak over aan zijn zoon
Izaak van Hulkenroy, die van 1733—'39 ook in de „Konings Hulk" op de
Markt woonde en toen zijn zaak „met het uithangbord" (wat tegen de gewoonte
in was, daar de huizen toen ter tijd naar hun uithangborden heetten en deze
gewoonlijk bij het huis bleven) verplaatste naar de Lange Begijnestraat 20
tegenover de Wijde Appelaarsteeg.
In 1745 bij den dood van Izaak werd de firma de erven van Hulkenroy,
Toen kwamen in de zaak Nicolaas Met, die met Maria van Hulkenroy getrouwd
was en in 1768 in het Gildenboek der drukkers was ingeschreven; daarna volgde
Johannes Met en nadat deze zijn neef Johannes Meylink in 1788 in de zaak
had genomen werd de firma Met en Meylink, die nog bestaat en waarvan,
nadat zijn vader C. Ritsema gestorven is, thans eenig firmant is J. C. Ritsema,
den leden der Bachvereeniging welbekend om de rol die hij speelt bij het plaatsbespreken voor de concerten.
2 ) De teekening uit het stedelijk archief te Haarlem, welke hierbij afgedrukt
is, is van dezen tijd.
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dat het geheele perceel instortte, waarover straks nader 1).
Na den dood van Van Daalen werd het perceel aan drie verschillende lieden verhuurd, doch de zaak marcheerde niet, zoodat
de wed. van Daalen het huis weder zelf betrok. Zij hertrouwde met
Wessel Thijssen, die het huis in 1850 verkocht aan zijn linkerbuurman Von der Mohlen, die op de plaats van het huis en het
huis er naast, na afbraak der oude perceelen, een groote manufacturenzaak vestigde met den leelijken gevel, die men er nog kan
bewonderen (?).
Nadat de firma Heringa en Wiithrich haar electriciteitszaak
er in gehouden had, is nu weder een café in het huis gevestigd
en prijkt er een groot wit bord met zwarte letters met het opschrift
„Dancing", terwijl naast Kosters gedenksteen, die in den gevel
staat, den naam der zaak „la Mascotte" te lezen is, en in het huis
even goed als vroeger, Kosters wenschen ten spijt, aan de goden
van den dans geofferd wordt, zii 't dan ook wellicht op een behoorlijker wijze dan vroeger in 't Bossche koffiehuis.
In den gevel van het Kostershuis werd in het einde der 16e eeuw
„door den magistraat ende gemeynte van Haerlem tot eeuwige
memorye der saake en des mans" een gedenkplaat aangebracht.
Deze plaat was een groot schilderstuk in olieverf op houten paneel,
dat aan den voorgevel van het huis werd bevestigd.
Het stuk stelde Koster meer dan levensgroot voor in staande
houding en met een drukpers aan zijn zijde.
Daaronder stond : „M. S. Typographia, ars, artium omnium
conservatrix, hic primum inventa, circa annum 1440".
Later, daar men het jaar onjuist achtte en de afgebeelde drukpers
niet uit Kosters tijd was, werd in de plaats van de drukpers een
1 ) De teekening van de instorting, ook uit het stedelijk archief, waarop men
het oude steenen standbeeld ziet staan, dat daar in 1801 uit den kruidtuin
(Prinsenhof) werd overgebracht en er tot 1856, toen het tegenwoordige standbeeld werd opgericht, stond.

Rulne van het Bocsche Koffijhuis, weleer de woning van Laurens Jz. Koster te
Haarlem, ingestort 13 Mei 1818.
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lange plank Koster tot steun gegeven, waarop het er onderstaand
opschrift werd aangebracht met verandering van het jaar 1440
in 1428. Den kunstschilder Taco Jelgersma werd in 1775 opgedragen
het bord op te schilderen.
Het jaar is naderhand op grond van het onderzoek van Scriverius
weder in 1430 veranderd.
Op het gemeente-archief is een gravure van P. Saenredam,
wien dit door den stadsboekdrukker Alex. Rooman was opgedragen,
die niet natuurgetrouw het bord afbeeldt, maar waarin toch Koster
met het bord waarschijnlijk voorkomt zooals op het gevelbord,
terwijl ook het boekmerk van den drukker Mozes van Hulkenroy,
die in Kosters huis woonde, te vinden in de jaarverzen van de
Witte Angieren, een soort vrije navolging van de plaat is.
Na het avontuur dat de gedenkplaat in 1818 trof, waarover
later, is deze in den gevel blijven staan tot 1851.
In 1851 besloot de wederopgerichte rederijkerskamer „de
Wijngaardranken" (door Democriet in 1824 uit den doodslaap
gewekt) om een nieuwe gedenkplaat in den gevel aan te brengen,
waarop gemeld : „Costeri aedes typographiae natalis". „De
kamer der Wijngaardranken 1851" en boven de plaat liet de toenmalige eigenaar Von der Mohlen een beeldje van Koster aanbrengen, dat nog in den gevel te zien is.
Von der Mohlen gaf als tegenpraestatie aan een van de hoofden
van de Wijngaardranken de oude gevelplaat ten geschenke.
Wie dit is, heb ik niet kunnen te weten komen, noch waar de
plaat gebleven is.
„De Wijngaardranken" was zooals ik zei, door Democriet uit
den schijndood opgewekt en de leden van de rederijkerskamer
waren dan ook alien ridders van Democriet.
Doch wie waren nu de ridders van Democriet?
Als tegenhanger tegen de moeilijkheden en de sleur van het
dagelijksch leven, is er altijd een drang in den mensch geweest
naar jolijt en vroolijkheid, een streven om naast den oud makenden
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ernst de verjongende blijheid te stellen, die zich uitte in kinderlijke
dwaasheid en oubollige grappen.
't Was een hulde aan „Koning Humor", die niet altijd het
scherpe oordeel kon doorstaan van ontrafelende critici of bedillende
zedemeesters, maar die zijn groote nut had en werkte als een frissche
regenbui op bestofte planten.
Deze neiging tot vroolijkheid en scherts drong velen in ons
vaderland er toe om na de verschaalde rijmelarij der rederijkerskamers, zich uitende in opgeblazen vaderlandsche ontboezemingen
of opgeschroefde bijbelsche elegien hun heil te zoeken in het
oprichten van gezelschappen, waar de, zij het dan op lager peil
staande, boert hoogtij vierde en de geest verfrischt werd na den
stroeven arbeid door joligheid en grappen, soms van kinderlijken
aard, maar die ontspanning gaven aan deze op den middag met
ernstig gelaat langs de stadsstraten en grachten voortschrijdende
notabelen.
Zoo vond men in Amsterdam in 't begin der 19e eeuw de orde
van de ridderschap „Momus" en in Haarlem het genootschap
„Democriet" in 1789 opgericht 1).
Dit genootschap ontleende zijn naam aan den blijgeestigen
Abderitischen wijsgeer, die tegenover den droefgestemden Heraklitus als tegenhanger door zoovelen is bezongen en Vondel het
epigram op het tooneelspel deed dichten, in den Amsterdamschen
schouwburg indertijd aangebracht :
„Het toont in klein begrijp als 's menschen ijdelheit,
Daer Demokrijt om lacht en Heraklijt om schreit".
Diezelfde Democriet werd op zoo geestige manier door wijlen
onzen helaas te vroeg gestorven Prof. J. J. Hartman besproken
1 ) W. P. J. Overmeer te Haarlem schreef in de Navorscher 1904, bl. 260,
een belangwekkende bijdrage over Democriet.
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in een zijner onvergetelijke feuilletons in de Nieuwe Rotterdamsche
courant, die we thans noode missen en hij wees er terecht op
dat 't er Democriet niet om te doen was alleen maar te doen lachen,
maar om al lachende de waarheid te zeggen (ridendo dicere verum)
en zoo den mensch vooruit te brengen door hem op zijn fouten
te wijzen.
„Dem Humor steht alles frei, dass Murrkopfen versagt werden
musz", zooals Campe, de uitgever van Heine's gedichten, eens
zei, en zoo werkt de humor opvoedend. Een didactisch tintje zat
er ook aan de „faits et gestes" van de ridders van Democriet, maar
hun hoofddoel was toch onderling vermaak.
Lid van het gezelschap „Democriet" waren deftige Harlemieten
als dokters, predikanten, kooplieden, advocaten, die na volbrachten
dagtaak zich verlustigden, om in jolijt den avond door te brengen
bij het voorlezen van gedichten en het houden van voordrachten
op door de medeleden aangegeven onderwerpen.
In onschuldige vroolijkheid vermaakten zich de „ridders van
Democriet" en een groot aantal van poeemen geven getuigenis
van hun boert en schrijflust.
Wel is waar ontaardt veel in rijmelarij, zooals het maken van
verzen op aangegeven eindrijmen, (bouts rimes'), doch er is toch
menig vers dat waard is aan de vergetelheid ontrukt te worden,
wijl men daardoor een juisten kijk op de mentaliteit van dien tijd
kan krijgen.
Alle leden van Democriet hadden schuilnamen en zoo heette
de bekende dichter Jan van Walre, die een langen tijd grootmeester
(voorzitter) was Crous ; zijn vriend A. Loosjes Pzn. de litterator
en uitgever heette Rotgans, A. v. d. Willigen, kunstverzamelaar
en dichter noemde zich Hoogeveen en in later tijd tooide zich
o. a. de uitgever A. C. Kruseman met den naam Dullaert en de
rechtsgeleerde R. H. Arntzenius doopte zich le Francq van Berkhey.
Geen wonder dat de ridders van Democriet, die een warm hart
hadden voor Haarlem en zijn geschiedenis, vervuld waren van
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al wat Koster betrof en dus ook de lotgevallen van zijn huis.
Nu geviel het dat het oude huis van Lourens Koster op de
Markt in het jaar 1818 zou verbouwd worden, doch het noodlot
wilde dat bij deze gelegenheid het gebouw gedeeltelijk instortte
door het onvoorzichtig wegbreken van een tusschenmuur, maar
wonder boven wonder, de gedenkplaat, met het beeld van Koster
in den voorgevel aangebracht, kwam heelhuids naar beneden en
lag ongeschonden tusschen het puin.
Een andere bijzonderheid was, dat de herbergiersvrouw, juffrouw
van Daalen, geb. Wildenbeest, die met haar kind voor de toonbank
zat, door het gekraak gewaarschuwd, het kind in een mand wierp,
deze onder den toonbank schoof en zelf er onder kroop, zoodat,
daar de sterke toonbank het gewicht van het puin doorstond, zij
zich zelf en haar kind door haar tegenwoordigheid van geest het
leven redde.
Op het gemeente-archief te Haarlem is mij door den archivaris
H. E. Knappert een vers getoond, waarvan de maker onbekend is,
en waarin de poeet naar de oorzaak van de instorting zoekt.
Hier volgt het vers gedeeltelijk :
Daer stort het booze koffiehuis
geheel ter neer in puin en gruis;
't klonk onlangs door de straten.
Toen aan het vragen in het rond,
daar medelijden ontsloot den mond,
is daar geen mensch gebleven?
Ja sprak de spotlust, wuft en laf,
want Koster die vond hier zijn graf,
die lang daar stond verheven.
Een ander riep : geen storm noch wind
heeft dan het huis van onzen vrind
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den kastelein van Daalen,
terneergestort. Hoe kan het zijn?
'k Geloof het viel naar alien schijn
door kracht der zonnestralen.
Een wijs hoofd sprak : de burgerschaar
moest door collecten met elkaar
die schade helpen dragen.
Wat, riep een fijn-man, wat verdord I
wanneer dan eens de hel instort
zult ge ook die helpen schragen?
Want was niet lang dit Wolvennest
voor Haarlems jonglingschap de pest?
Daar drukken moedertranen
en vadervloeken op — de jeugd
zag daar, beroofd van geld en deugd,
den weg ter hel zich banen.
maar wat was de oorzaak van 't geval?
zoo vreemd voor ons, in Haarlems wal,
is die dan niet te gissen?
Men zegt toen onlangs Kosters geest
was neergedaald, en 't vreugdefeest
der gieterij aanschoude,
hij zich bedroefde om 't woest gedruis
van 't vloekend dobbelaarsgespuis,
dat schandlijk wierd gehouden
in 't huis, weleer door hem gewijd
aan de ed'le drukkunst, deugd en vlijt,
waarvoor zijn beeld mogt pronken.
Dit huis zag hij nu, overmand,
ontheiligd door den nachtbachant.
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Dit deed zijn wraak ontvonken.
Men zegt; hij zond naar hooger lucht
voor 's Hemels troon zijn bittre zucht.
Nu heeft de hemel Kosters klagt
verhoord en door zijn wondermagt
stort Hij 't gebouw ter neder.
't Gebouw, dat zoo veel eeuwen stond,
keert als de rest op 's werelds rond
tot stof en assche weder.
Mogt uit dit voorbeeld dan de jeugd
soms afgedwaald van 't spoor der deugd
deez' korte lessen leeren.
't kwaad wordt gestraft of 't wordt gestuit,
en Brero's wijze spreuk die luidt
„Mijn vrinden! 't Kan verkeeren."
Natuurlijk was het ongeschonden blijven van de gedenkplaat
een aanleiding voor de tijdgenooten om daarop gedichten te maken.
Ook buiten Haarlem liet men ter eere van Koster den dichtader
vloeien en zoo heeft Prof. Bosscha in Amsterdam een vers daarop
gemaakt en niemand minder dan ,de nationale dichter" uit dien
tijd, Toliens, kreeg bij de beantwoording van een prijsvraag van
de Hollandsche Maatschappij van fraaie kunsten en wetenschappen,
bij de viering van het vierde eeuwfeest in 1823, den 1 en prijs
voor het door hem ingezonden gedicht, hetzelfde dat in de St. Bavo
is voorgedragen.
De leden van Democriet, die het felt van de instorting vereeuwigden, (waarbij de „furor poeticus" zich soms nog uitte op den
ouden trant, zoodat het gezwollene niet ontbrak) waren o. a.
A. v. d. Willigen, H. R. Arntzenius, Vincent Loosjes en
C. de Koning.
Hoogeveen (A. v. d. Willigen) tokkelde in de vergadering bij
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hem zelve in zijne woning „tusschen de Kruisbruggen" de her
ter eere van de op 13 Mel 1818 voorgevallen calamiteit.
Hij ving aan:
„Dat menig wonderwerk door beelden werd gedaan,
hier twijfelt wel geen sterfling aan.
Het beeld van Halle, Kevelaer
of van Loretto toont dat klaar".
De dichter ergert zich over het felt dat thans een kroeg „het
Bossche koffiehuis" (door het publiek het booze koffiehuis genoemd,
om de minder goede reuk waarin het stond van wege de luiden,
die het bevolkten) in Koster's huis gevestigd was, in „den tempel
van het licht", die
„. . . . tot aller braven bit're smert
al in een kroeg herschapen werd
waarin de jeugd en de ambagtsman
zelfs nachten door, bij spel en kan
bedwelmd en woest van geest, verkwistte zijn gewin
ten smart en tot verderf van menig huisgezin".
en Kosters geest spreekt:
„Mijn huis alzoo onteerd, dat dulde ik, sprak hij, niet.
en met een steek op de Gutenbergianen:
„Het streelt den vreemdling wis, die mu j mijn roem benijdt
en zekerlijk bij nacht mijn beeld met steenen smijt,
die men er op mijn boek en om mijn beeldnis ziet,
want zulks bij dag te doen, dat waagt men zeker niet".
en de geest ziet:
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„met eigen oogen thans 't misbruiken van zijn huis.
Het hoort de dobbelsteen en 't dronkemans gedruisch
en stond gereed om 't al te of'ren aan zijn wraak,
doch in wreedaardigheid vond Lourens nooit vermaak.
Hij wacht den morgen af, stampt slechts een enkle keer
met zijnen zwaren voet en 't huis stort krakend neer.
Nu snelt elk naar de Markt en staart de puinhoop aan.
Nog zag men van den muur de dikke brokken staan
en hoe men Lourens' beeld dat in de gevel stond
geschilderd, onder 't puin daar onbeschadigd vond.
Nog toont het steenen beeld een stroef gefronst gelaat.
De faam verbreidt alom deez' groote wonderdaad".
Dezelfde A. V. d. Willigen werd met eenige andere notabelen
o. a. curatoren der Latijnsche school en commissarissen der Stadsbibliotheek, zijnde de heeren Mr. J. Baron van Styrum, Jan van
Wake, Ds. A. de Vries, Mr. R. H. Arntzenius, Mr. Joh. Enschede
en C. de Koning Lz. benoemd door den stedelijken raad in een
commissie die „van consideratie en advies" moest dienen omtrent
het jaar, waarin „met eenigen grond van waarschijnlijkheid" het
4e eeuwfeest van de uitvinding zou behooren gevierd te worden
en op welke „plegtige en luisterrijke, echter zooveel mogelijk
onkostbare wijze" zulks zou behooren te geschieden.
Lang en heet was de strijd geweest over het jaar, waarin de
uitvinding door Koster gedaan is, en men weifelde, zooals ook de
gedenkplaat doet zien, tusschen de jaren 1420, 22, 23, 28, 30 en 1440.
Mr. Van Oosten de Bruyn zegt tusschen 1420 en 30, Boxhorn
in 1420, J. de Koning in 1422, Scriverius in 1428, Ellevius 1430,
de benoemde commissie tusschen 1420 en 1425.
De zoo even genoemde commissie maakte er zich met een Jantje
van Leiden af en na tallooze vergaderingen besloot de commissie
op voorstel van A. v. d. Willigen de gordiaansche knoop door
te hakken en daar de uitvinding „meer dan waarschijnliik" had
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plaats gehad tusschen 1420 en 1425 besloot men het „juiste milieu"
te nemen en alzoo ( !) het jaar 1423 te verkiezen, daar het „nette
jaar" van de geboorte der uitvinding onmogelijk te bepalen was,
zooals de Raad overwoog.
Toch juichte de dichteres Petronella Moens en zingt de cornmissie toe:
Onderzoeklust zegepraalt.
Zij, zij heeft het jaar berekend,
't jaar met hemelglans omstraald.
Heden is dat jaar herboren,
stervling juich, juich, hemelkoren.
Koster griffelt leesbre letters
in een boomschors voor zijn kroost
en de morgen der verlichting
voor geheel een wereld bloost i
Koning Willem I werd verzocht op het eeuwfeest tegenwoordig
te zijn, doch was verhinderd. Ook Prins Frederik en de Kroonprins,
die beiden op reis waren, konden niet komen, maar toch werd
een bewijs van vorstelijke belangstelling gegeven daar de Koning
een som van f 2000.— voor de feestviering schonk, waarvoor o. a.
een zwart marmeren steen werd aangekocht, die aan een der
hoofdpilaren in de St. Bavokerk werd aangebracht.
De geheele stadsbevolking nam deel aan het feest en zoo werden
op straat te koop aangeboden gipsen afbeeldingen van Koster,
terwijl men ook zag „des zelfs portret op fraaye porceleine drinkkoppen en glazen, gelijk men daarop ook zinnebeelden en opschriften betrekkelijk de uitvinding der drukkunst heeft doen schilderen
of graveeren", zooals v. d. Willigen in zijn onuitgegeven dagboek
meldt. Er was heel wat meer belangstelling in alle standen, dan
ter gelegenheid van het in 1923 gevierde eeuwfeest.
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Er kwamen geen bezwaren of protesten tegen het feest van
Duitsche zijde ; alleen werd in het „Journal des &bats" opgemerkt,
zegt v. d. Willigen, „dat die van Mentz, wier aanspraak op de
uitvinding der drukkunst men als gegrond beschouwde, een protest
in forma moesten inleveren. Tot nog toe schijnen de Mentzschers
echter die raad niet op te volgen".
Als commissielid ondervond v. d. Willigen eenige teleurstelling.
Voor den gedenkpenning en den gedenksteen (de laatste prijkt
thans op den achthoek in den Hout) gaf hij n.l. een ontwerp aan.
Men gaf intusschen voor de penning de voorkeur aan dien van
den medailleur Braam, terwiji hij voor den gedenksteen verzocht
werd met den heer Zocher te spreken, aan wien de uitvoering
later opgedragen werd.
Naderhand was men niet tevreden over Zocher's ontwerp,
dat wegens gebrek aan contanten wat simpel uitviel en overhaast
moest afgewerkt worden, daar de Bentheimer zandsteen door
de bevroren vaarten te laat aankwam. Toen de steen eenmaal
stond, vond men v. d. Willigens ontwerp mooier, maar toen was
't te laat en nog steeds aanschouwen we in den Hout dit kubistisch
voorwerp, dat een steen-geworden hulde aan de rechte lijn is.
Nog een ander lid van Democriet tokkelde de her ter eere van
Koster en droeg op dezelfde vergadering zijn vertelling voor, n.l.
Mr. R. H. Arntzenius, toen grootmeester van Democriet. Ook
hem had diep getroffen de val en redding van Kosters beeld.
Hij begon:
„De Roem en eer van Laurens Jansz.
van Koster was gewroken.
Het dankaltaar met heldren vlam
door 's Konings vlijt ontstoken
en Haarlem had gezegepraald
en mogt de wieg zich noemen
der kunst, op wier geboorteplaats
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zoo menig stad dorst roemen.
Wat deed toen Haarlem voor den man,
den grootsten harer zoonen,
wat krans en eerlof bragt zij saam
om zijnen kruin te kroonen ,
tot welk een achtbaar heiligdom,
tot welk een eerbetooning,
bestemden zij die dierbre plek
der zaal'gen stille woning 2
Zij wijdde 't aan vermaak en spel
en sluiksche minnarije
en waar de drukkunst eens verrees
rees nu een tapperije".
en verder:
„maar neen, dat leed zijn schim toch niet
dat hij den wand versierde
waarbinnen liefde en spel en wiin
bij beurten raasde en tierde.
Hij dreef de drieste domheid aan
de muren zelf te slopen,
hij viel en van 't ontheiligd huis
stond heel de gevel open!
en als Koster heelhuids beneden komt, zegt de dichter, „is zijn
stemming:
„tevrede nu hij niet meer prijkt
in 't bovenst van den gevel,
waar niemand aan de letters denkt
maar slechts aan glas en hevel".
Vincent Loosjes (in de letterbode van 25 Mei 1818) dichtte:
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Treur Haarlem ! op het puin van Kosters oude woning
Dat heiligdom stortte in; verstorven is uwe eer 1
en Cornelis de Koning Lz. (schrijver van „Tafereel der stad Haarlem") zong:
„De zon rijst langzaam op bij helder zomer weder,
en Kosters huis stort neder !
Nieuwsgierig en bedrukt staart Haarlems goe gemeent
op 't vallende gesteent.
zij staat en is ontsteld en hoort de bindten kraken
van zoldering en daken ;
zij staart op grootvaers beeld, dat in den gevel blonk
en Haarlem luister schonk."
Maar Democriet liet 't er niet bij op zijn vergaderingen Koster

te huldigen; want de leden gaven zelfs in 1823 bij V. Loosjes
een bundel „volksliedekens" uit ter vervrolijking van Kosters
vierde eeuwfeest. De twaalf liederen waren gezet op toen bekende
wijzen, die nu in onbruik zijn geraakt als „Kees me vrijer", „Wat
drommel is er in de kist", „Toen een Tijltje was gekomen", „Ik
ben een meisje als rnijn moeder", en „Cad'roussel est bon enfant".
De inleiding zegt dat
„wil men dan eens netjes weten
hoe in een pikdonkren nacht
vinding uit een beukentakje
boekdrukkunst heeft voortgebracht"
wie dit alles juist wil weten
en wat stem heeft en gehoor
(zeker kent hij al de wijzen)
zing dit liederboekje door".
't Zou te ver voeren al de liederen hier te vermelden; wie ze
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kennen wil, vindt ze in het boekje in Haarlems' stadsbibliotheek.
Toch wil ik er nog enkele strofen uit aanhalen.
Een vrijer en een vrijster houden een „samenspraak" op Kosters
feest en zingen dan:
„Laat ons nu zingen
en vrolijk ons gelag
met dansen, springen
verteren dezen dag
en klinken vol van vreugd
op Kosters kunst en deugd".
En aan den beukentak werd hulde gebracht: (gedicht van A. v. d.
Willigen).
„toen door der middeleeuwen nacht
het weldoend licht naauw scheen
heft Kosters hand dat voortgebragt
vierhonderd jaar geleen;
hij was het, die 't voor elk ontstak
pas buiten onzen wal.
Haast werd er van zijn beukentak
een fakkel voor 't heelal."
Haarlem zelf werd lof toegezwaaid:
„Haarlem aller steden roem,
Haarlem, Hollands schoonste bloem ;
't loflied zij U toegezongen,
't pleit is U ter eer voldongen.
Ja, ja, grijze stad,
gij zijt Drukkunst's bakermat.
. . . . Haarlem geeft der menschheid waarde,
fnuikt de dwingelandij der aarde."
en ten slotte in hoogdravende stijl:
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„viert dan alien 't heuglijk feest
met een vrijen blijden geest,
want, hoe listig aangeschonnen (!)
deugd heeft al 't geweld verwonnen.
Roemt, roemt met geschal
Haarlem, Haarlem bovenal!"
Een ander vers vindt men er, waarin het heet:
„wat menig schrander brein bedacht,
was bij het schrijvend voorgeslacht
tot cel en kluis verwezen,
maar, drukkunst, door uw tooverkracht
wordt heden, wat m' op gistren dacht,
door duizenden gelezen".
In overdreven klanken barst een ander uit op de wijs van „Lucifer
komt ten tweede maal" :
„de waarheid, helder als de zon
was nergens meer te vinden,
men bog maar, wat men liegen kon
om de oogen te verblinden.
Vrienden, riep zoo menig kwant,
hier is wat raars te kijken
en ging dan naar bedriegers trant
maar met de pitten strijken.
Maar toen onze oude landgenoot
zijn lettertjes kon drukken,
liep menig liegersbaas om brood
hij zag zijn plan mislukken.
Weg met dien Koster, schreeuwden zij,
laat hem de duivel halen.
Het drukken maakt de volken vrij
en stelt de heerschzucht palen".
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Deze podet kende blijkbaar nog niet het bekende gezegde „hij
liegt of het gedrukt staat !"
Het laatste vers is een ode aan het vaderland op de wijs „vrouwen
als gij nieuwsgierig zijt" en begint :
„Men moest vierhonderd jaar geleen
hier een halfduizend zilvren kroonen
slechts voor een enkel boek besteen,
alleen om 't schrijverswerk te loonen.
Nu kan elk voor een enk'le kroon
dat boek in fraayen druk bekomen
en 't vaderland ziet uit het loon
van Kosters kunst de welvaart stroomen".
Zoo brachten Democriets ridders op verschillende wijzen hun
hulde aan den ouden Koster.
Wat zij nog meer over hem dichtten, ligt verborgen in het archief
van Democriet, dat bij het verdwijnen van het gezelschap in 1869
(de laatste vergadering had op 3 Augustus van dat jaar plaats
en toen was het ledental tot vijf geslonken) aan Teylers genootschap
ter bewaring werd gegeven, waar het nu, door de Directeuren als
ware Cerberussen bewaakt, voor hen die in de geschiedenis der
stad Haarlem belang stellen een gesloten boek blat, (zijnde Directeuren daartoe genoopt door de bepaling die de leden van Democriet
vastgesteld hadden bij het testament dat in de buitengewone
vergadering van 22 September 1832 is gemaakt, „dat de in het
archief voorhanden zijnde stukken niet door den druk mogen
worden verspreid"). Daar niet in het testament staat, dat geen
bijzonderheden nopens Democriet uit het archief mogen geput
worden, moet men dus, nu Directeuren het archief ook daarvoor
gesloten houden, inlichtingen omtrent de „faits et gestes" van dit
gezelschap van elders zoeken en slechts wat men buiten Democriet's
archief in andere archieven kan vinden, kan dus nader bekend
gemaakt worden.
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Om te toonen hoe sterk de Koster-cultus indertijd was, is mededeeling van het navolgende zeker niet onwelkom voor hen, die
belang stellen in Haarlems geschiedenis.
Vooral het feest bij het IVe eeuwgetij klonk als een klok en
hoe nuchter steekt onze tijd daarbij af ten tijde van het Ve eeuwfeest !
Twee dagen 10 en 11 Juli 1823 werd feest gevierd. Men kon van
een „furor Costerianus" spreken, maar die toch nog beter was
dan de lauwheid van den tegenwoordigen tijd.
Het feest begon door het afgeven van 21 schoten door de artillerieschutterij en het uitsteken van een witte vlag uit den toren der
Groote kerk, waarop stond „Laurenti J. F. Costero".
De groote redenaar Prof. v. d. Palm hield een rede in de Groote
Kerk voor een gehoor van 4000 menschen.
Onder leiding van den toen veel naam hebbenden dirigent
A. Fodor uit Amsterdam zong een koor met begeleiding van een
orkest diverse toepasselijke liederen o. a. een cantate van den
dichter Jan van Wake (oud-grootmeester van Democriet) op
muziek van Fodor, waarin o. a. voorkwam:
Haarlems dankbaar yolk ! Juich op dit heuglijk heden
De naam van Koster galm door Bavo's tempelkoor !
Hem, die dees heil'gen grond voor eeuwen heeft betreden
Klink 't eerelied, de wereld door!
en het slotkoor:
Juicht dan, stadgenoot en vreemdling !
viert met dankbaar vreugdgeschal
't feest dat geen geslacht zoo vierde,
geen geslacht zoo vieren zal !
Na v. d. Palm beklom de dichter Tollens het spreekgestoelte
en droeg het toepasselijke bekroonde gedicht voor, waarover ik
reeds sprak.
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Toliens begon :
„Snelt aan, snelt aan! De feestklok bomt
in Haerlems muren ! Nadert, komt
Wie Kosters beeld wil helpen sieren,
Ter feesttogt op met zang en snaar !
De dag brak aan, het feest is daar.
De wereld moet dien feestdag vieren!
Op, Neerland, op ! Omkrans het hoofd:
De kroon was U te lang ontroofd,
te lang de pronk van vreemde hairen;
de rooverklaauw is ingekort.
Zijn meegevoerde lauwer dort,
en Mentz verneert de kruin voor 't Sparen."
en dan voert hij 't hellemonster in, dat aan Gutenberg den lauwer
geeft en zegt:
„zoo rijk een teelt van lauwerblaan
belommer geen onvruchtbaar duin
noch wortel aan 't onaadlijk Sparen !
Geen schaamle vliet in dras en wier
sarr' wereldstroom en hoofdrivier
fnuik Haarlem, fnuik uw dwazen naam,
de Rijnstroom wil dien rang bekleeden,
in Mentz is 't wonder opgegaan."
maar Koster komt tot zijn recht en na eindelooze bombastisch
klinkende dichtregelen als:
„Blink en bruit, geweldenaren !
schrijf met bloed uw naam op puin!"
8
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eindigt hij :
„Juich en jubel, stad aan 't Sparen,
lei de wereld op ter feest,
gij zijt Kosters wieg geweest
Stad aan 't Sparen, kroon uw zoon
Nergens past zoo rijk een kroon!"
Onder de vele gasten bij het vierde eeuwfeest bevonden zich
rector-magnificus en professoren der Leidsche academie, die zelfs
de pedellen hadden meegebracht, die in kostuum met zilveren
staven meeliepen, de gouverneurs van Noord- en Zuid-Holland,
gedeputeerde staten, leden der rechtbank, de generaal-commandant
der provincie en de hoofdofficieren van garnizoen en schutterij,
de predikanten van alle kerkgenootschappen, enz., enz. Allen begaven
zich met de muziek der schutterij aan het hoofd geescorteerd door
cavallerie, infanterie en schutterij in statigen optocht van het
stadhuis naar de kerk en van deze na afloop der plechtigheid naar
den achthoek in den Hout, waar burgemeester Hoeufft „een zeer
doelmatige toespraak hield", zooals in de courant vermeld stond ;
medailles werden uitgereikt o. a. aan Mr. R. H. Arntzenius, die
een „uitmuntend" dichtstuk voordroeg.
Den tweeden dag was er onder meer 's avonds een illuminatie
en hoe 't yolk meeleefde bleek wel uit de tallooze opschriften en
verlichte chassinetten op Koster en zijn uitvinding betrekking
hebbende, o. a. een doorschijnende schilderij van den schilder
W. Mol, (die ook de toenmalige regenten van het St. Elisabeths
gasthuis schilderde), voorstellende de stedemaagd het borstbeeld
van Koster „met welgevallen" aanschouwende.
Ook het yolk vergat men niet, daar in den Hout volksfeesten
waren „voor de opgezetenen van Haarlem, Bloemendaal, Velsen,
Spaarndam en omliggende dorpen" en „naar den vogel geschoten"
werd en er 's avonds een vuurwerk op het land bij het Friesche hek
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tegen het bolwerk was, waar een vurig beeld van Koster aan den
hemel prijkte.
Verder plaatste men een drukpers op de Markt bij Kosters
beeld, die afdrukken maakte, welke aan het publiek werden uitgereikt. Ten slotte was er een extra uitdeeling aan de behoeftigen.
Dit alles was in den Raad onder leiding van burgemeester Jhr.
David Hoeufft vastgesteld.
In den schouwburg buiten de Houtpoort (gestaan hebbende
op het Houtplein, waar nu de ingang van het Wijde Geldelooze pad
is) werd op 9 Juli 1823 door de Koninklijke Nederlandsche
Tooneelisten van Noord-Holland onder directie van J. H. Hoedt
en W. A. Bingley vertoond een gelegenheidsstuk van Loosjes
(ridder van Democriet), een stuk in drie bedrijven met zang,
waarin Bingley, die toen een zeer grooten naam als acteur had
de rol vervulde van Cornelis, den knecht van Koster.
Na afloop der Haarlemsche feesten was 't in Amsterdam op
Haarlemmer- en Nieuwe Dijk zoo druk „als of het kermis" was,
volgens opmerking van een tijdgenoot.
In het bekende wassebeelden-spel van juffrouw Rosalie Brecher
te Amsterdam op de Botermarkt was naast een ontleedkundig
vrouwenbeeld ( !) te zien een beeld van onzen Lourens.
Zelfs was er een fransche „ode a L. Coster l'inventeur de l'art
de l'imprimerie par C. Hervet, artiste du theatre francais", voor
35 cent te krijgen o. a. bij „les Heritiers Bohn", Veuve A. Loosjes
Pzn. en J. J. Beets".
Ook kinderboekjes waren te verkrijgen waarin als „mengeling
voor de jeugd" stukken over Koster voorkwamen ; verder een
stroom gedenkschriften en gedenkstukken o. a. de rede van v. d.
Palm in de Kerk, het vers van Tollens en 't gedicht van Arntzenius.
In Amsterdam was bij den boekhandelaar H. Molenwijzer
een nieuw leerzaam spel te krijgen, een kaartspel en een speelbord
„waarop men al spelende zoowel met de geschiedenis des verdienstelijken mans als met de oorzaak der uitvinding" bekend wordt.
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Waar elk zich beijverde om Koster hulde te brengen spreekt
't van zelf dat zijn bedrijfsgenooten, de drukkersgezellen niet
achterbleven. 't Was lang een gewoonte dat op hun feestdag,
den Kopper-Maandag 1) zij een gedrukt vers aan de klanten van
de zaak toezonden, dat meestal een lofgedicht op Koster was.
Zoo zongen op Kopper-Maandag 1823 de knechts ter boekdrukkerij van H. 0. Brouwer te Amsterdam.
$f

.• . . 't pleit lang gevoerd in dobbrend gissen
moest Koster's eer in 't eind beslissen,
terwijl de wangunst schaamrood zwicht."

De knechts van J. Ruysendaal te Amsterdam meldden aan hun
„voedsterheren"
„op reizigers en romanhelden,
poeten, kenners der natuur,
op art'zen, heelkunst, regtsbestuur !
wilt met ons 's vinders lof vermelden !"
Tot in Batavia weerden zich de gezellen en in Dordrecht waren
zij zeer jolig en zongen de drukkers van Blusse en Co. o. a.
„Ja zelfs de domste keukenmeid
weet dat Parijs in Frankrijk leit.
De wetenschap kost schier geen duit
sints Laurens vond de drukkunst uit.
Ja eenmaal spreekt het appelwijf
ten minsten ligt een taal vier, vijf!
in eenen dag drukt slechts een man,
meer dan een schrijver schrijven kan
met alle vlijt in twintig jaar.
Och neen, de man kwam nimmer klaar."
1

) 2e Maandag in 't jaar, ook wei verloren Maandag geheeten.
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De ridders van Democriet hadden nog niet genoeg naar hun
zin Koster gehuldigd en op den 23en September 1823 hielden zij
een bijzonder ter eer van den uitvinder gehouden feest in Teylers
Fundatiehuis in de Damstraat te huize van den toenmaligen conservator P. J. Michaelis (als ridder van. Democriet Joost van Gheel
geheeten). Het lid J. de Vos Wzn. (als ridder van Democriet
Gerard Brandt bijgenaamd) maakte een berijmd verslag van de
vergadering, te lang om hier geheel op te nemen, doch vol grappen
en grollen.
Het verslag begon:
„Den 23en van Herfstmaand kwamen bii Joost van Gheel
om het feest van Lourens Koster te vieren in Teylers kasteel,
die zeker geen beide ooit hadden kunnen droomen
dat zooveel snaken in dat heiligdom bijeen zouden komen,
want het was voor de wetenschappen en hooge geleerdheid wel
[gesticht
maar voor de spotboeverij zeker door Pietje nooit ingericht
. . . Nu 't zij zoo het wil, de leden vergaderden in behoorlijken
[staat
alleen Fock, Crous en Zoet kwamen een amerijtje te laat.
. . . . De Praeses 2) toen het behoorlijke tijd was, toonde zich
[vigilant
en nam met een Democritische deftigheid den Hamer ter hand."
Alle ridders waren verkleed en hadden een andere rol, terwijl
in elk de geest gevaren was van een of ander persoon, die jets met
Kosters uitvinding te maken had.
De schrijvers die over Koster schreven werden voorgesteld,
Coornhert door C. de Koning Lz. (schuilnaam Krul), Junius
1) Teyler.
2) C. Gerlings, bijnaam: Jan Zoet sec. was toen grootmeester.
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door Mr. Arntzenius (schuilnaam le Frank), Scriverius door J. A.
van Eeden (schuilnaam Starter), J. C. Seiz, die 't 3e eeuwfeest
beschreef door A. v. d. Willigen Pz. (schuilnaam Hoogeveen),
Meerman, de schrijver van „origines typographiae", door W. van
Walre (schuilnaam David).
Gutenberg's geest zat in het lichaam van A. Broese (Huygens),
de „letterdief" Faust sprak door de stem van C. Bodisco (schuilnaam Kamphuizen).
Democriet zelf werd door den dichter J. van Wake (schuilnaam
Crous) voorgesteld en weer andere ridders traden op in andere
rollen, die hier niet ter zake doen.
Eerst werden eenige voordrachten gehouden en liederen gezongen
o. a. zong Hoogeveen een door hem zelf vervaardigd lied waarin
de geest van J. C. Seiz zegt:
„Drukkunst derde jubelfeest
werd door mij beschreven,
't Vierde mag thans ook mijn geest
juichend weer beleven".
en na een haatlijkheid op Kaat Mossel's advocaat (Bilderdijk)
en da Costa, zegt hij, dat alle reactie ten spijt :
„Eenmaal zal door Koster's geest
waarheid triomfeeren !"
Verder zongen de leden op de wijs van „O zoet, o bekoorlijk
gevoel van te zijn" :
0, Koster, het kroost van den ouden Abderiet
juicht, daar het uw goedheid, uw mildheid dra ziet.
Het haakt vol erkentnis maar ook vol verrukken
0, Lourens naar uwe overkostlijke drukken ! . . . .
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en op de wijze : „Loerisje Lappedief" :
„Ja laat ons getrouw bewaren
Kosters hulde aan Democriet
en kon hij ons niet vergeten,
o, vergeten wij hem niet.
Vier dan steeds, vier dan alle eeuwen,
Democriet, ook Kosters' feest !"
In optocht trokken de feestvierende ridders toen gewapend
met lantaarns, voorafgegaan door de als bode fungeerende van Le,
die Cornelis den Boekbinder, leerling van Koster voorstelde en
met een zilveren staf was voorzien en door den gastheer Michaelis,
die met een viool vooropging naar de vergaderzaal, waar een pop,
Koster voorstellende, zat. Met deze in hun midden trok men
verder door het erentfeste huis van Teyler, het museum en den
tuin, en het bekende slopje door tot op de midden in het huis
gelegen binnenplaats naast de vergaderzaal van Teylers directeuren
en zette daar Koster op de bank neder „om er tot over C jaar . . . .
te zitten rusten".
Daarna ging men over tot het voor de ridders zeker niet onbelangrijke lucullusmaal, waarmede het feest verder voortgezet werd.
Midden op de tafel stond een wit bebloemde piramide waarop
stond :
„Jupijn, tref met zijn bliksemschicht,
wie onbedacht dit deksel ligt !"
Hierin zat een gefantaseerd testament van Koster en een glazen
feestbokaal, waaruit elke gast een teug moest drinken, waaraan,
„met geestdrift" zooals 't verslag zegt, voldaan is.
Op het glas stond : „geen geluk zonder druk ! Louw Koster 1423".
Wat in het testament stond kan ik niet mededeelen, daar dit
in het feestboek geborgen is in Teylers archief,
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Het berijmde verslag eindigt : „Elk aanspraak, zangstuk, testament
(die 'k hier niet stelle),
Zit in het feestboek als „pude officielle",
waaraan ik refereer. Het jubel liep ten end
op een manier alleen bij Democriet bekend, (hoe, zullen we niet
onderzoeken)
maar eindlijk werd het tijd voor de oude lagchebekken
om dankbaar naar hun huis en naar hun kooi te trekken :
de jongren trekken mee en zoo ontbond zich 't feest
waarvan op aarde nooit een weerga is geweest !
Democriets leden brachten dus wel op allerlei wijzen hulde
aan Koster. Later (in 1856) klonk er een stem die tegen te veel
hulde was, omdat het de belastingschuldigen te veel geld kostte.
't Was J. H. Thomas (schuilnaam Hooft) die in 1856 zong op
een vergadering bij Dullaert (A. C. Kruseman) gehouden.
„Ginter verdween het Paleis Velserbosch,
Daar zien wij Bronstee gevallen,
Saxenburg, Scheibeek en Bloemendaals huis,
Heemstedes strijdbare wallen.
Overal slaat een verwoestende hand
Met nieuwerwetsche barbaarschheid ;
't Woud zelfs ontwaart in zijn statigste kleed,
Eiken en Olmen, een schaarschheid.
Weg met die kruin, die ons 't Voorgeslacht schept
Hak haar omver, spit de gronden ;
Zaai er uw vruchten, 't geeft betere winst ;
't Wordt in de beurs weergevonden.
't Jonger geslacht removeert met vermaak
Wat hunne Vadren verheugde.
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Hoe is het mogelijk dat Kosters portret
Nog zooveel bijval kon vinden.
Gelden van duizend en duizend gelijk.
Van onze standbeelds-gezinden;
Van Maatschappijen, van armen en rijk,
Van onzen Krul 1) en de Staten;
Ja, van ons geld door het jongste bestuur,
Nieuwere aristocraten.
Och 't is verplaatsing en anders ook niet.
't Oud hoeft voor 't nieuw niet te wijken.
Later als 't feest, dat ons Volkje nu wacht
In de historie zal prijken,
En men dan vragen zal: Hoe, zooveel geld ?
Was er geen Raad in die dagen?
Dan slaat de hand de oude bladzijden op
En er blat niets meer te vragen.
Daar staat te lezen hoe bolwerk of hout
Haarlem tot lusthof formeerde,
En 't met der tijd voeglijk mede deed gaan,
Schoon het een schat absorbeerde.
Daar staat te lezen hoe feesten bij feest
leder naar Haarlem deed komen,
Schoon ook de kas daar een deukje mee kreeg
Meer dan de keutlaar kon droomen.
Sloopt men de wallen 't duurt stellig niet lang
Of daar verrijst een plantsoentje.
Kom, Koster, zet nu op dat piedestal
Handig en knapjes uw schoentje."
Had deze ridder van Democriet in den tegenwoordigen tijd
geleefd, hij zou nog wel anders klagen over de penningen, die
1

) C. de Koning Lzn.
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voor de belasting zijn op te brengen, zoo dat zelfs de 10e penning
van Alva er niets bij is.
Daarentegen zou onze ridder tevreden zijn over den tegenwoordigen tijd, wijl deze meer respect heeft voor oude gebouwen
en al wat uit het schoon verleden overgebleven is.
Laat ons dat respect ook gevoelen voor de geestelijke erfenis
der vaderen en dus aan Koster de eer geven, die hem toekomt.
1k hoop dat deze bladen er jets toe bijgedragen hebben, om te
laten zien hoe onze groote stadgenoot oudstijds geeerd werd,
in 't bijzonder door de vroolijke ridders van Democriet !

VERDWENEN NAMEN
VAN STRATEN, STEGEN, POORTEN,
GANGEN, SLOPPEN, LANEN, TUINEN,
ERVEN, ENZ., TE HAARLEM.
DOOR

W. P. J. °VERMEER.
In zijne studie over de oudste geschiedenis onzer stad 1) heeft
Prof. Dr. J. Huizinga er op gewezen, dat tot ver in de 15e eeuw
de aanblik van een middeleeuwsche stad echt landelijk moet zijn
geweest. Buiten de muren lagen de tuinen en akkers der inwoners,
maar binnen het ommuurde gedeelte was nog lang niet alle grond
volgebouwd. Zoo was het ook te Haarlem. Prof. Huizinga wijst
hierbij op de Krocht, die in de 15e eeuw nog ten deele onbebouwd
was en toch reeds in den oudsten tijd binnen de muren moet
hebben gelegen 2). De grafelijkheidsrekening van 1343 vermeldt
verscheidene akkers op „den Croft", terwijl „drie hont lants"
op den „bloeten 3) Croft" in 1347 werden opgedragen. Voorts
denken wij aan 't Sant (de latere Groote Markt), dat men hier
eveneens vlak bij aantrof.
De geheele stad had trouwens in die tijden een landelijk karakter,
want het aantal tuinen, weiden, boomgaarden en erven was groot.
Frisch en groen was het binnen Haarlems muren.
I) Dr. J. Huizinga. Over de oudste geschiedenis van Haarlem. Uitgegeven
door de Vereeniging „Haerlem". 1907.
2) Zie ook mijn boekje over de Haarlemsche straatnamen. 1916.
3) D. w. Z. bloote, onbebouwde.

— 124 —
Die verschillende open terreinen ontvingen namen en we! —
althans in die tijden bijna uits!uitend naar de eigenaars of bezitters, of ook naar de natuurlijke ligging of gesteldheid van den
bodem.
Zoo lezen wij in 1347 van Camphugen-erve, vermoedelijk aan
de Botermarkt, in 1442 van Dirck van Loofvelts-erve aan den
Burgwal, in 1459 van Elsbroexsboomgaard, gelegen in de Schuttersdoelstraat, van het Gerijt Jan Dirck Tymanserf, dat in de Kleine
Houtstraat lag en genoemd wordt in een acte van 18 November 1455.
Voorts om er nog enkele te noemen : Heinckenraet Arntssoenerve
en Huge Pieterssoenserve, beide aan den Burgwal in 1442, Jacop
Goet Oudevaderserve in de Veerstraat, eveneens in 1442, Jacop
Oetgherszoenserve op Bakenes, Mutsars-erve in 1347, vermoedelijk
aan de Botermarkt, Roedinc Pieterszoenserve in de Kleine Houtstraat in 1347 en Willem Ghijsbrechtszoens-erve in 1458 in de
Groote Houtstraat, om het bij deze enkele voorbeelden te laten.
Wat ligging of gesteldheid van den bodem betreft denken wij
b.v. aan de reeds genoemde Krocht 1 ) en 't Sant, alsmede aan de
Kamp, met al haar tuinen en erven en aan het „Saedelant", dat
„men heet den broeck;" dit was een laag, moerassig („broecig")
terrein aan de Achterstraat en wordt in meerdere 14e eeuwsche
acten vermeld.
Deze namen, die ik hier mededeel als de oudst mij bekende,
zijn over 't algemeen eenvoudig, daar ze in de meeste gevallen hun
ontstaan dankten aan de eigenaars of bezitters der bedoelde gronden.
Bovendien is het onwaarschijnlijk, althans lang niet zeker, dat
de genoemde terreinen publiek domein waren.
In den loop der eeuwen werden de grenzen van Haarlem niet
alleen uitgebreid, maar de gronden in de stad werden ook steeds
meer en meer bebouwd en na verloop van tijd telde onze stad ettelijke straten, stegen, poorten, hofjes, gangen en lanen, die wel ter
1

) Hooge zandgrond ; akker in de duinen.
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beschikking van de inwoners waren en waarin zich dan ook verschillende huizen en gebouwen bevonden. Het moet haast een
chaos geweest zijn, tenminste wanneer men een bilk slaat in de
vele honderde namen, die nog bewaard zijn gebleven in de ons
ten dienste staande bronnen.
Dat zulk een labyrinth van stegen en sloppen, waaronder vele
doodloopende, z.g. zakstegen of zakjes, een lustoord was voor
„dieven, bedelaers en allerley ander gespuijs" behoeft geen betoog
en men kan dan ook begrijpen, dat de Haarlemsche regeering
heel wat moeite en zorg had om de veiligheid van onze voorouders
zooveel mogelijk te waarborgen 1).
Al die straten, stegen, enz., ontvingen namen uit den volksmond.
En dikwijls heel typische. Allerlei redenen waren daartoe aanleiding. Men was niet altijd even kieskeurig in het geven van
benamingen en er zijn er bij, die men maar liever niet opnieuw
vastlegt door den druk. Wanneer b.v. in een of andere steeg dingen
gebeurden, die door het publiek werden afgekeurd, dan gaf de
volksmond aan die steeg den naam der daar plaats hebbende
excessen of wel dien zooals de bewoonsters gewoonlijk werden
genoemd. Zoo was 't ook met misdrijven en andere afwijkingen,
die in een geordende samenleving niet geduld kunnen worden.
Althans we lezen van een Dievensteeg en een Moordenaarssteeg.
Wij willen thans verschillende voorbeelden geven in systematische
orde, en denken in de eerste plaats aan de namen in verband
met de gesteldheid van den bodem, de ligging, de omgeving of
het uiterlijk en den vorm. Er werden reeds een paar genoemd, maar
er zijn er nog heel wat meer geweest 2). Wij zouden allereerst
kunnen wijzen op de straten, die vroeger \To& hun nog bestaande
namen het adjectief hadden van oude-, nieuwe-, korte-, lange-,
1) Zie daarover : Rechtsbronnen der Stad Haarlem. Uitgegeven door Dr.
I. Huizinga, 's Gravenhage 1911.
2) Door mij wordt slechts voor elke rubriek een klein aantal verdwenen
namen medegedeeld, zulks met 't oog op het doel dezer bijdrage.
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kromme-, hooge-, lage-, middelste-, enz. Er waren er vele, te veel om
in deze bijdrage op te sommen. Er zijn anderen, die onze aandacht
vragen, b.v. Achterstraat 1) ; Achter Nieuwegracht; Breesteeg (1652)
aan het Spaarne; Breeplaats of Breegang (1782) aan de Vest bij
de Bakkumsteeg 2) ; Driesprong (1772) in de Achterkamp ; Gat of
Mond van de Houtstraat: Hooglandslaan (1775) aan het Nauwe
Geldelooze Pad ; Krommelaan (1765) bij den Kleinen Houtweg;
Kijk-Bakenes; Langelaan, Modderland (1783) aan de Zijhuizen;
De Punt: Puntvest; (1782) tusschen den Kruisweg en de Reekhuizen) ; Tusschen de Paaltjes 3); Vuijlebeeck (1649) of Kattensteeg
aan den Burgwal; Wijdepoort aan de Bakenessergracht 4); Zaksteeg 5); Het Zakje, Zak van de Poellaan, n.l. daar waar deze doodliep
tegen de Twijnderslaan, enz. Ziehier eenige van de talrijke namen
uit vroeger tijden op dit gebied, die geen nadere verklaring noodig
hebb en.
Laat mij vervolgens een greep doen uit de vele verdwenen
namen, genoemd naar personen 5). Aelbrechtsbollenstege* (1395) ;
Aexsterspoort (1772), kwam uit aan de Nieuwe Keizerstraat;
1) Van de bij raadsbesluiten in de laatste halve eeuw verdwenen benamingen
noem ik o. m.: Achterstraat, Bereiderstraat, Bullensingel, Gedempte Achter

Nieuwe Gracht, Gedempte Ztjdgracht, Hazepatersveld, Heerenhek, Hondenkoopersteeg, Kamp (met onderdeelen), Koekamp, Kraaienhorstergracht, Molenpad,
Plantage, Raamplein, Rozenveld, Sleepershoofd, Varkenmarkt, Waaigat.
2) De Gemeenteraad verkocht 4 Maart 1868 dit terrein aan H. Koopman.
De tusschen haakjes geplaatste jaartallen wijze 't oudste jaar aan, waarin
ik de namen vond vermeld.
3) Vele namen met „Tusschen" er vo6r, worden vermeld.
4) Tusschen de Zaksteeg en Koksteeg. Wordt ook wel Merode- en Marodepoort genoemd.
5) De namen gemerkt met een * zijn m. 1. vermoedelzjk naar personen genoemd. De overige namen vond ik als familienamen te Haarlem vermeld.
Met erkentelijkheid vermeld ik hier, dat de archivaris onzer stad, de beer
H. E. Knappert, zoo vriendelijk was mij indertijd een lijst te verschaffen van
Haarlemsche familienamen in verband met de verdwenen straatnamen.
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Armeaansveld, een verbastering van het Harmenjansveld, dat veel
onder e. g. naam voorkomt in oude stukken; Balyslaan (1643).
In mijn boek over de Haarlemsche straatnamen (blz. 8) opperde
ik het vermoeden, dat dit de oorspronkelijke naam is voor de
Baljuwslaan; Basaerdensteeg of Basaertsteeg, ook we! de Walentuyn
genoemd (1622 en 1628). Zij was gelegen aan het St. Anna Kerkhof.
Deze steeg werd later aangetrokken aan het Nieuwe Kerksplein.
Bruiningspoort of gang, liep van de Botermarkt naar het Bruiningshofje; Coltermanslaan; Cornelis van Loonenpoort 1) aan het Spaarne
(1662) ; Crauwelsteeg (1657) ; Cuylmanslaan, buiten de Kruispoort
(1662) ; Dirck Steffenslaan, buiten de St. Janspoort (1664) ; Dirck
van Bakenessersteeg; Erasmus jansensteeg (1659) aan de Achterkamp
uitkomende in de Kleine Houtstraat. Zij worth in de veilingslijst
van 23 Maart 1771 genoemd de Erasmuspoort. Foreestensteeg aan
de Voldersgracht (1628) ; Fzjnbuikershofje in de Molensteeg (1649).
Worth ook wel de Finebuycksteeg genoemd ; Ghizenhosensteeg*
(1410), ook wel aangeduid als de Gushosensteeg (1479). Uit een
schepenvonnis van 30 April van 1. g. jaar blijkt, dat deze steeg
oorspronkelijk de Achterkamp heette 2) ; Goemanspoort aan de
Dreef (1761) ; Hazenpoort* in de Spaarnwouderstraat (1789) ; Heer
Tatinghsteeg (1628) ; Helliuspoort, uitkomende aan de Oude Gracht
tegenover de Stoofsteeg (1777) ; Helmontsteeg, tusschen de Nieuwe
Keizerstraat en Vestesteeg (1628) ; Hendrik Tiellands hofje (1653) 3).
Herpert van Foreestensteeg, bij de Morinnesteeg (1444) ; Hilsebroekslaan (1423) 4) ; Hofmanslaan, aan den Kleinen Houtweg
-

1) Cornelis van Loenenpoort?
2) Wordt in een giftbrief van het Zijlklooster van 1415 de Ghtjse Hosen
Steghe genoemd.
3) In 1653 wordt vermeld een huis, staande buiten de Kruispoort in de
Nieuwe Steeg in het Hendrik Tiellandshofje.
4) In het Gemeente-archief berust een vidimus van een erfpachtsbrief
d.d. 21 Maart 1423 van Williaem van Hilsbroec, welke erfpacht was gevestigd
op een erf in de Hilsebroekslaan.
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(1656); Jan Baltenspoort, uitkomende in de Groote Houtstraat
volgens een acte van 1653; Jan Beetkensteeg (1456); Jan Deymanshofje, aan de Voldersgracht (1661); Jan Gysenpoort, aan den
Burgwal (1770); Jan van Hasselspoort (1772) 1); Jacob jansenstuin,
een poort uitkomende aan den Scheepmakersdijk met een uitgang
aan de Schietspoelsteeg of Schietpoelenmakerssteeg (1659); Jan
Matthijsz. Steegje, aan de Achterstraat (1628); Jan Parsinsstraat 2);
Jan van Scagensboomgaard (Allan, I, 342); Jan Schierenpoort, uitkomende aan het Groot Heiligland en aan de Minnebroedersteeg
(1771) 3); Jan Schoutenplaats, aan de Achterkamp, strekkende
tot aan de Oude Molensteeg tot aan de Vest in de Kampersteeg
(1653); Jan de Waalpoort, aan de Achterkamp (1727); Jan Wouderspoort bij de Lange Brug (1662); Job Baltuspoort, ook genoemd
de Baltuspoort of Baltussteechgen. Zij lag aan de Jansstraat en liep
tot de latere stallen van het garnizoen (1649).
jochemspoort, uitkomende in de Oude Keizerstraat (1777);
Kierepoort, aan het Groot Heiligland (1761) 4); Kraaienhorstergracht 5); Louw Bittersteeg, aan den Burgwal (1655), welke naam
later is veranderd in Ossenhoofdsteeg; Meester Klaasen Oliepoort,
in de Burggravinnesteeg (de tegenwoordige Gravinnesteeg), dicht
bij de Kleine Houtstraat ; Moermanspoortje, in de Lange Raamstraat
tusschen de Wittepoort en de Kalanderspoort (ook wel Klanderspoort geheeten).
Ten slotte nog eenige. Wij lezen van de Nobelpoort (1663) uitkomende in de Nobelstraat; het Paterslaantje (1657) buiten de
Groote Houtpoort; voorts van de Pieter van Schotensteeg (1657),
1) 14 Nov. 1772 werd geveild „een huis met zes woningen in de Raamstraat,
tusschen de Doelstraat en Vijfhoek en in de Jan van Hasselspoort".
2) Zie: Inventaris van het archief der Stad Haarlem door Mr. A. J. Enschede.
3) Wordt in een veilingslijst van 9 September 1795 de Jan Schieterspoort
genoemd.
4) Wordt in de Doodenlijst van Juni 1769 de Kiekenpoort geheeten.
6 ) Zie mijn werk over de Haarlemsche Straatnamen.
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den oorspronkelijken naam van de Ravensteeg ; Quackelslaan,
gelegen buiten de Kruispoort, waarvan in 1649 Cornelis Quackel
eigenaar was; Rampensteeg ; Roelcoolmansteeg (1649), kwam uit
aan het Spaarne bij de brouwerij „Het Scheepje"; Roemerspoort
(1773) in de lange Molensteeg; Romyndersteeg* (1794) in de
Kruisstraat ; Schagenstraat (1650) bij de St. Jacobstraat ; Spi jker manslaan ; Swartsenhofje (1771) in de Spaarnwouderstraat ; Sypesteijnspoort 1); Voochtensteeg (1657), uitkomende in de Clercqsteeg,
enz., enz.
Een eentonig lijstje, zal men misschien zeggen. 1k geef dit
gaarne toe, zoo men tenminste de namen leest zonder meer, maar
welk een stuk rijke geschiedenis is er nochtans aan deze namen
verbonden. Eigenaars van allerlei slag. Mogelijk zijn er huisjesmelkers onder geweest, die gemakkelijk wilden leven van de
armoede der armsten. Wij weten het niet. Zeker zijn er ook onder
geweest, die door liver en eerlijken arbeid medegewerkt hebben
aan den vooruitgang onzer stad en hare bevolking. Er zijn klinkende
namen onder, die met eere in herinnering zijn blijven voortleven.
En als wij ons het leven eens indenken van de menschen, die in
de kleine woningen der stegen en poorten hun huis hadden. Wat
kunnen wij dan een aardig kijkje in het verleden hebben.
Wij zien ze b.v. voor ons, die vroegere Haarlemmers voor hun
woninkjes en tuintjes op een schoonen zomeravond gezeten in
gezellig gekout met de buren, pratende over allerlei nieuwtjes tot
't donker werd. En dan denken wij ook aan de buurtfeestjes 2),
maar niet minder aan het onderling met elkander leven en lijden.
1) 30 Januari 1770 werd begraven 't kind van Hermanus Snoek, woende
in de Sypesteijnspoort aan de Kraaienhorstergracht.
2) De buurtfeestjes zijn zoo goed als verdwenen. Een paar jaar geleden
zag ik nog een overblijfsel daarvan in een volksbuurt, waar een echtpaar zijn
zilveren huwelijksfeest vierde. Een vaatje bier werd buiten gezet en aan alle
buren een glas geschonken, waarbij het „Lang zullen ze leven" niet ontbrak.
Tot laat in den avond werd het feest gezamenlijk voortgezet in de straat.

9
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En 's winters ? Wel, veel meer huiselijkheid en degelijkheid dus
dan in onze dagen. Lees maar eens Le Francq van Berkhey over
onze Haarlemmers en ge krijgt een zeker heimwee naar 't vele
goede uit lang vervlogen dagen.
Zooals reeds werd opgemerkt hadden tal van nijvere lieden hun
akker of tuintje binnen of buiten de stadswallen, teneinde op die
wijze te zorgen voor aardappelen, groenten, bloemen, enz. De
beter gesitueerden hadden hun „pleiziertuinen", gewoonlijk ook
buiten de vesten. Dat was meer een speciaal Haarlemsch- en
Leidsch gebruik.
Het waren tuinen en optrekjes, langs singels en paden, waar
men 't meer drukke stadsleven ontvlood. Ook de tuinen en kleine
buitentjes hadden hunne namen, die zij ontvingen van de bezitters.
Zoowel tuinen als namen zijn schier alle verdwenen. Laat mij even
afdwalen en eenige dier namen aan de vergetelheid ontrukken.
1 0 . Aan de Brouwersvaart en omstreken : Contantement, dat
in 1804 den naam droeg van Leeuwenveld; Thin-, Veld- en Vaartzicht (1783) ; Eind en Hoek (1785) ; Eygen-Vreugd (1781) ; Kerkzicht
(1804) ; Land- en Vaartzicht (1789) ; Levenslust (1791) ; Muijerberg
(1797) ; Rust en Leven (1789) ; Schoonzicht (1801) ; Veld- en Duinzicht (1790) ; Vrede is mijn Lusthof (1801) ; Vrijzicht (1792) ; Weijlust
(1798) ; Zomerbergen (1797).
2 0 . Aan den Kleinen Houtweg, Poellaan, Rozenprieel en omtrek :
Belvedere (1662) ; Buiten-Gedachten (1772) ; Flodorp (1648) ; Garen
Rust (1760) ; Houtgenoegen (1798) ; De Huisman (1798) ; Laurierboom (1773) ; De Leystar (1785) ; Onverwacht (1793) ; Overlaan
(1788) ; Rozenhof (1776) ; Ruim zigt (1795) ; Spaar Oord (1798) ;
Spaaren Rust (1789) ; Veldzicht (1797); Woelwijk (1783) ; Zaadtuin
(1774) ; Zomerlust (1792).
3 0 . Aan Wagenweg, Olieslagerslaan, Leidsche Vaart, Geldelooze Pad, Baan, enz. : Actie vreugd (1787) ; Cieraad van Flora
(1796) ; Dageraad (1775); Duinzicht (1785); 't Is Niet Anders (1784) ;
Land en Duin (1785); Lindenhof (1781); Midden Baan (1790) ;
-

-

-
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Na Werken Rust (1801) ; Over-Baan (1788); Over-Hout (1779) ;
Pas-Buiten (1775); Post-Rust (1787); Sans Nom (1781) ; Stadwijk
(1792) ; Uitvlucht (1774) ; Vaartzicht (1777); Veel Genoegen (1796) ;
Veld en Duin (1787) ; Veld- en Houtzicht (1787) ; Vrede-Lust (1797) ;
Vrede- Veld (1790) ; Vruchtbaarheid van Pomona (1773) ; Zeemansrust (1778).
40• Aan 't Noorden der stad : Land en Spaarzicht (1790); Uit
en Thuis (1780) ; Notelenburg: Sparenvreugd (1803) ; Rif- en Vaartzicht (1801); Overpad (1785); Nooit Gedacht (1786) ; Ottenhoven
(1785) ; en om deze serie te eindigen met Veel Gevaar (1786) en
Spaar Stroom (1788), beide aan den Schalkwijkerweg.
Veelal aardige en vriendelijke namen, waaruit herinnering,
verlangen of voldoening spreekt.
Uit de vermelde jaartallen — de namen werden door mu j grootendeels gevonden in aankondigingen van verkoop — blijkt wel,
dat in het laatst der 18e eeuw vele van deze tuinen en buitentjes
werden verkocht, waaraan de toenmalige tijdsomstandigheden
niet vreemd zullen zijn geweest.
-

-

* *

*

Na dit uitstapje buiten de poorten en wallen, gaan we weder
stadwaarts naar onze oude stegen, poorten, enz., en willen nog
een vluchtigen blik werpen op een drietal soorten van verdwenen
namen.
Nemen wij eerst die, welke ontleend zijn aan kloosters, kerken,
gebouwen en verdedigingswerken.
Deze rubriek zou alleen een studie eischen, daar deze namen
als het ware ons een beeld geven van de oude gebouwen met
hunne vormen en van het geestelijk en maatschappelijk leven in
vervlogen dagen.
IIE wil er dan ook slechts de aandacht op vestigen door eenige
dier namen te geven :
Achter de Kerk; St. Annahofje; St. Anna-Kerkhof; St. Annaland;
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St. Annapoort 1), St. Anthonies- Boomgaard; Barrevoet-Sustersteeg
of straat; Bastaertptjpsteeg; Bastaertpzjphuisstraat; Bastaertpzjptuinstraat ; Bastaertpijpzaksteeg 2) ; Luydjessteeg 3) ; Manhuispoort 4) ;
Maria Magdalenasteeg; St. Michielstraat; Het Minnetje; Minnebroederspoortje ; Minnesteegje 5) ; Molenpad ; Sliksteeg; Theunisstraat;
en hek; St. fans
Elf duizend Maagdensteeg ; Goe-Vrouwenbuurt
Kerkhof ; Karmelietenstraat; Kerksteeg ; Kerkstraat op de Beek
6) ;
Halstraat; Proostensteeg, enz., enz.
Dit getal namen zou al bijzonder uitgebreid kunnen worden,
doch wij stappen er van af en willen thans de aandacht vestigen
op een ander soort namen, en wel die hun oorsprong te danken
hadden aan uithangteekens en gevelsteenen. Het aantal uithangteekens, gevelsteenen en opschriften is in vroeger eeuwen heel
groot geweest. Uit de verschillende geschiedbeschrijvingen onzer
stad kan men een uitgebreide verzameling daarvan aanleggen.
Maar er zijn er nog honderden, die nimmer werden gepubliceerd 7).
Hier volgen verschillende oude namen van stegen, enz., die
hun oorsprong vonden in die uithangteekens, e. d. :
1) Deze poort werd in den volksmond — en ook in de officieele stukken —
gewoonlijk de Hanepoort genoemd, vermoedelijk omdat men den naam niet
begreep. Een zelfde verschijnsel kwam ook wel voor in Hanegang (voor Anegang), terwijl het Harmenjansveld daarentegen veelal genoemd en geschreven
werd als Armeaansveld.
2) Deze vier namen voor een zelfde straat, genoemd naar de herberg „De
Bastaertpijp" in de Smeestraat, de groote beurs der Haarlemsche schilders.
3) Genoemd naar de Luijdjescamer (1445).
4) Aan 't Groot Heiligland.
5) Niet te verwarren met de Minderbroedersteeg. De Minnesteeg lag aan
den Scheepmakersdijk.
6) De tegenwoordige Warmoesstraat.
7) De heer Mr. J. W. Kool, oud-adjunct-archivaris onzer stad, was zoo

vriendelijk mij indertijd eenige honderden aanteekeningen omtrent uithangteekens en gevelsteenen te schenken, door hem opgeteekend uit oude stukken.
Door deze curieuse verzameling van excerpten werd menige naam voor mij
duideiijk.
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Brandemmerpoort (1782) aan het Groot Heiligland ; Brandenburgersteegje (1628), aan den Burgwal; Brillepoort (1782), tusschen
de Oude Ketjzerstraat en de Helmontsteeg, uitkomende aan de
Voldersgracht. Allan (I, 218) noemt ook een Brillepoort in de
Gierstraat, tegenover de Snoekpoort. Op de kaart van Nautz is

daar wel een poort afgebeeld, echter zonder naam. Voorts was
er nog een Brillepoort aan de Dijkstraat (1770) 1).
Burggravensteeg (1656) aan den Burgwal; Burggravinnesteeg, reeds
genoemd; Distelblompoort of steeg (1769) in de Voorkamp; Gelderse
Blompoort (1782) aan de Westzijde der Beeksteeg; Goliathspoort
(1773) in de Kleine Houtstraat; Hazewindpoort (1643) aan het
Groot Heiligland ; Halvemaanspoort (1628) aan de Spaarnwouderstraat 2).
Hoefijzerpoort of steeg (1659) aan de Klerksteeg) ; Kronepoort
aan het Spaarne bij de Kamperbreesteeg; voorts was er nog een
Kronepoort aan de Bakenessergracht (1782) en een aan het Klein
Heiligland (1777). Kuil der Leeuwenpoort, liep van de Voorkamp
naar de Achterkamp, paralel met cie Boogstraat.
Voorts noem ik nog de Oliepotspoort (1772); Passerpoort (in
1628 de Brandenburgerpoort genoemd); Potlepelpoort (1769) in
de Kleine Houtstraat en Pottebakkerspoort (1727) aan de tegenwoordige Gasthuisvest. Er waren nog twee poorten van dezen naam,
n.l. ein aan den Burgwal en een aan de Oude Gracht, uitkomende
in de Gravinnesteeg. In de transportregisters van 1662 wordt
deze laatste de Pottebakkersgang genoemd.
En ten slotte nog De Schrijvende Engelgang, Snoekenpoort,
Serpentpoort, Spaarpottenpot, enz., enz.
Ook deze rubriek zou nog met een respectabel getal namen
kunnen worden uitgebreid.
1) Ook was er nog een Brillaan, welke genoemd wordt in 1669 buiten de
St. Janspoort.
2) Genoemd naar de zeepziederij „De Halve Maan". De naam dezer poort
wordt heel veel genoemd in latere stukken.
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Laat ons eindelijk nog een bilk werpen op de namen ontstaan
door de bedrijven of beroepen. Deze waren er wel niet in zoo'n
getal als de vorige, maar toch zijn vele stegen, enz., geweest, die
daaraan hun naam dankten. In mijn werkje over de straatnamen
van Haarlem, gaf ik daarvan eenige voorbeelden van nog bestaande
namen. Van de verdwenen volgt hier een serie:
Bleekerslaan (1659) buiten de St. Janspoort; Blusscherspoort
aan den Korte Dijk ; Boerenhofje (1662) aan den Raamsteeg; Boerenpoort aan den Burgwal (1768); Bollenbakkerspoort 1) in de Warmoesstraat ; Glasblazersveld; Glazenmakerspoort in de St. Anthoniestraat ; Gravenmakerspoort aan de Hagestraat (1781); Grutterspoort
(1763) in de Groote Houtstraat 2); Kaarsenmakerspoort in de
Hagestraat; Klappermanspoort (1768) aan de Nieuwe Gracht;
Knoopmakerspoort (1768) in de Valkensteeg; Koekebakkerspoort
(1769) in de Kruisstraat ; Korendragerspoort (1771) aan de Bakenessergracht; Kuiperspoort of plaats aan de Raamsteeg; Mouterspoort
(1779) aan den Burgwal; Pijpenbranderspoort aan het Groot Heiligland. Dee liep door tot de Gasthuispoort 3).
Raamplein 4); De Ramen: Salemakerssteeg (1782) in de Kruisstraat 5); Scherprechterspoort, ook wel de Beulspoort genoemd,
in de Spaarnwouderstraat (1771) ; Schipperspoort of Schipperssteeg
in de Achterstraat (1782) ; Schoenlapperspoort in de Doelstraat;
Schoolmeesterspoort, kwam in de 18e eeuw uit in de Kamp: Smidspoort (1796) in de Voorkamp; Straatmakerspoort
(1772) in de
Flondensteeg; Strooboerspoort (1768) aan den Burgwal; Timmer1) Wordt in verschillencle stukken over de Bullebakspoort en zelfs de Bulkmanssteeg genoernd.

2) Ook was er nog cen Cruttcrspoort aan de Kroaicithorstergracht (1782).
3) Lag aan
Oostzijde van het Grnot
dicht bij de Minderbroedersteeg. Een aardig voorbeeld van den loop der steeg.
4) 1.Kre.eg 14 Juni 1876 clezen naam en werd 17 Aug. 1881 herdoopt in
Wilsonspl?in.
5) Worcli: ook wel ZoLiellnakerssteeg genoernd.
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manspoort 1); Veugelaarsteeg (de tegenwoordige Vogelkoopsteeg) ;
bij de St. Anthoniestraat
Vleeschhouwersstraat; Witwerkerspoort,
(1782) en Zilversmidspoort (1775) aan den Burgwal 2).

Men ziet elk bedrijf bijna had een aanwijzing waar het werd
uitgeoefend. Een practisch adresboek voorwaar.
Hiermede ben ik aan het eind gekomen mijner bijdrage. Zij is
slechts een fragmentarisch overzicht, maar toch hoop ik een
indruk te hebben kunnen geven van het overgroot aantal vroegere
stegen, poorten, tuinen, enz., en van de namen, die daaraan werden
gegeven.
Ten slotte zou ik nog gaarne eenige namen mededeelen, zonder
nadere vermelding waar ze gelegen waren (met 't oog n.l. op de
plaatsruimte), doch alleen om de eigenaardigheid dier namen,
waaruit zoo dikwijls het vroegere volkskarakter spreekt.
Aerdenhoutje, Alfstraat, Bakenesbuitenomme, Bakkerzaksteeg,
Barndesteeg, Beekpoort, Beffepoort, Blindemanspoort, Brakkegrondspoort, Bouwerijsteeg, Dievenkerkhof, Dievenlaantje, Dievensteeg,
Gzftkladderspoort, Halfdeurspoort, Heerschapspoort, Hellegat, Hellensteeg, Hemelpoort, Hengstenpoort, Hondenkoopersteeg (later Hondensteeg en thans St. Anthoniesteeg), Het Houtje, Kakstoelpoort,
Kalfspoort, Kalfveldpoort, Kattensteeg, Kladschilderslaantje, Knorrenburgerweg, Koek- en Korentenpoort, Koetswagenpoort, Kopbotersteeg, Koudenwinterpoort, Koopallenpoort, Kruip onder de Ketelpoort,
Krullebolspoort, Kwakerspoort, Lange Geuzenstraat,
enz., Leeuwenkuil, Lustenburgerlaan, Magdalenakuil, Mannetjeslaan, Mattenlaan,
Moordenaarsteeg, Muizengat, Muizenhol, Muizenholsteeg, Muizenveld, Nommerhuizen, Ossenaarsteeg, Ossenpleintje, Pan-Aalpoort,
Potjespoort, Preekstoelpoort, Rottegat, Scharrepoort, Schietpoelsteeg,

1) 8 October 1862 verkocht de Gemeenteraad den grond in de Timmermanspoort aan J. H. Daudeij en I. Daudeij.

2) 22 Nov. 1854 kocht de Gemeenteraad een stukje grond in de Zilversmidspoort aan de westzijde van den Burgwal van P. van Lieshout.
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Servetpoort, Shjtersteeg, Snuifpoort, Starrelaan, Swavelstoksteeg,
Tamboerspoort, Tzjgerslaan, Varkenhofje, Varkenmarktsteeg, Varkens-W aterpoort, Victoriepoort, W aaigat, Walenplaats-tuin, -poort- en
straat, Waterrottentuin en steeg, 't Westertje, Zevenhol, Zwanenpoort.
Appelmarkt, Boommarkt, Garenmarkt, Graanmarkt, Hooimarkt,
Ossenmarkt, Stroomarkt, Varkenmarkt, Zaadmarkt.
Doelbrug, Dubbelde Brug, Frankenbrug, Grauwesteenenbrug
(zoo
werd genoemd en ook geschreven de Gravesteenenbrug), Hoogebrug
(de tegenwoordige Catharijnebrug), Jacobijnebrug, Kwakelbrug,
Magdalenabrug, Nicolaasbrug, Papenbrug, Schagchelbrug, Vischbrug,
Vuilnisbrug, Wapenbrug, Wolbrug, Zuiderbrug.
* *
Wie eenig beeld wil hebben van de vele stegen en poorten in
vroeger tijden, kan niet beter doen dan de mooie en uitvoerige
kaart der Stad Haarlem van F. J. Nautz, verschenen in 1822 1), te
raadplegen. Op deze kaart zijn de perceelen, tuinen en erven met
groote nauwkeurigheid geteekend in hun vormen. Hoewel daarop
nog vele poorten, stegen, tuinen, enz., werden aangegeven met
de namen, blijkt het toch, dat in dien tijd al zeer veel van het oude
verdwenen was, mogelijk wel door den invloed van den Franschen tijd.
En de verandering, de verdwijning van het oude interieur onzer
stad is steeds voortgegaan, moest voortgaan door de ontwikkeling
van het stadsleven.
Toch zijn er nog heel wat poorten, steegjes, erven en sloppen
in Haarlem, wel zonder naam en maar zelden bewoond, die ons
herinneren aan den ouden toestand.
Wie rustig onze oude stad doorwandelt, hier en daar een erf
of poort binnentreedt, zal — al moge zijn aesthetisch gevoel dan
niet worden bevredigd — met voldoening constateeren, dat onze
1 ) Een gedeelte dezer kaart in reproductie is bij mijn opstel ter illustratie
gevoegcl.
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alles omverwerpende tijd toch nog niet het geheele oude Haarlem
ten val heeft kunnen brengen.
Moge de Vereeniging „Haerlem" aan wie wij zooveel te danken
hebben o. m. door haar krachtdadig optreden tegen alles wat
naar vandalisme streeft, blijven voortgaan op dien weg, gesteund
door alien, die gevoel hebben voor onze locale historie en eerbied
voor ons voorgeslacht. Wat onze stad thans is, hebben wij toch
ook te danken aan onze voorouders. Niets is er, dat niet het oude
tot grondslag heeft.
Haarlem, Juli 1926.

DE AFBEELDING VAN DE ST. BAVOKERK
VAN GEERTGEN VAN ST. JANS,
DOOR

G. D. GRATAMA.
In den dwarsbeuk van de St. Bavokerk te Haarlem hing aan
een paar ijzeren oogen, van onder geschraagd door een tweetal
duimen, een afbeelding van de zuidzijde van de kerk, welke door
Geertgen van St. Jans geschilderd zou zijn.
Het schilderstuk was te hoog geplaatst om goed te kunnen
worden gezien, zoodat over de details niet te oordeelen viel. Vermoedelijk was het hetzelfde schilderij, waarover van Mander
in 1604 in zijn „Schildersboeck" schreef: „Noch is van hem
(Geertgen van St. Jans) t' Haerlem binnen de groote kerk deszelfs
conterfeitsel en hangt op de zuijdtsijde, seer vast en aerdigh
gehandelt".
Om zekerheid omtrent de echtheid van dit stuk te verkrijgen
was het noodig dat het eens ter bestudeering werd afgenomen;
een onderzoek naar den toestand zou dan tevens kunnen worden ingesteld.
Volgens Leo Balet „Der Friih-hollander Geertgen tot St. Jans",
1910, zou het voor een groot deel overschilderd zijn geworden,
waarbij het dermate mishandeld werd, dat men zich van het
oorspronkelijke werk slechts een zwakke voorstelling kon maken.

Dee meening wordt ook verkondigd door Willy Barger in „Die
Malerei der Niederlanden 1400-1550". Het wekt den schijn,
alsof hij klakkeloos deze meening heeft overgenomen.
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Interessant leek het mij eens te onderzoeken in hoeverre dit
oordeel iuist is. De mogelijkheid bestond dat deze Heeren zich
vergist hadden, omdat het hun onmogelijk was geweest het schilderij naar behooren te onderzoeken wegens de hooge plaats, waarop
het in de kerk hing.
Heeren Kerkvoogden waren zoo vriendelijk mij in de gelegenheid
te stellen deze afbeelding te bestudeeren.
Zij lieten het schilderij van den muur halen en deden het
in het Frans Halsmuseum brengen, ter vergemakkelijking van
het onderzoek.
Het schilderij, dat den vorm heeft van een langwerpigen rechthoek, hoog 98 c.M., breed 225 c.M., heeft in het midden een
verhooging hoog 55 c.M., breed 75 c.M.
Het is geschilderd op zwaar wagenschot en bestaat uit vier
planken ; de verhooging is vervaardigd uit twee paneelen.
Het is moeielijk vast te stellen of het schilderij, zooals Balet
veronderstelt, vroeger zuiver rechthoekig is geweest en door
afzagen der bovenhoeken den tegenwoordigen vorm verkregen
heeft, omdat zich op deze hoeken katholieke voorstellingen en
inscripties bevonden, die de protestanten hinderden.
De eigenaardige gedaante pleit er voor, evenals het beschadigen
van het linker kruis op de kerk ; een dergelijk radicaal optreden
was echter niet noodig geweest, omdat het zelfde resultaat door
overschilderen zou zijn verkregen.
Reeds in het midden der 17e eeuw had het schilderij den tegenwoordigen vorm, gelijk te zien is op de interieurs van de St. Bavo
van J. Berckheijde in het Rijksmuseum te Amsterdam en het
Frans Halsmuseum te Haarlem, waar het onge'encadreerd voorkomt
op den zuidelijken muur van de kerk onder het kleine orgel, achter
den preekstoel.
De paneelen, waaruit het schilderij bestaat, werden bij het
onderzoek in goeden staat bevonden, behoudens enkele plaatsen,
die door den worm waren aangetast. Gelukkig was deze niet meer
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in het hout aanwezig, zoodat voor een verdere vermolming geen
gevaar meer bestaat.
Nadat het schilderij van het vuil was gereinigd, hetwelk het
bedekte en het vernis geregenereerd was, bleken op slechts enkele
plaatsen overschilderingen te zijn aangebracht.
Op bijgaand cliché zijn deze retouches met witte verf aangegeven.
Zij toonen aan dat weinig of niets waar is van hetgeen Balet
beweert. Alle lijnen zijn puntgaaf gebleven, zoodat de teekening
niet geleden heeft en in alle onderdeelen te volgen is.
Dat het blauw der lucht dik overschilderd werd, zooals Balet
vermoedt, is bij de schoonmaak niet gebleken. Integendeel de
lucht is, op enkele plaatsen na, nog geheel intact. De peinture van
den toren bleek krachtiger te zijn dan die van de kerk.
De Heeren Dr. Max. I. Friedlander, Prof. Dr. Georg Swarzenski en Dr. C. Hofstede de Groot, die het schilderij in het museum
zagen, konden zich van dit alles overtuigen. Ook zij constateerden,
na dit onderzoek, dat de bewering, als zou het schilderij voor een
groot deel overschilderd ziin, welke bewering maar al te gereede
als juist werd aangenomen, valsch is.
Dr. Friedlander meende ook uit styl-kritisch oogpunt het
schilderij aan Geertgen te moeten toeschrijven, waarvoor, in het
bijzonder, de er op voorkomende beeldjes hem het bewijs leverden.
Deze beeldjes staan op de toppen van de kapellen aan den
rechterkant en stellen voor : Jezus, Maria, St. Bavo en waarschijnliik
St. Nicolaus en St. Gregorius van Utrecht.
Aangenomen wordt dat Geertgen van St. Jans in 1465 het levenslicht te Leiden zag en dat hij op 28-jarigen leeftiid te Haarlem
stied.
Van 1470-1472 werd het schip van de oude kerk afgebroken
en met den bouw van een nieuwen middenbeuk en twee zijbeuken
een aanvang gemaakt, nadat reeds eerder het koor en het kruiswerk
vernieuwd waren.

De St. Bavokerk door Geertgen van St. Jans.
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In 1483 waren de steenen gewelven van de Noorder- en Zuiderbeuk voltooid 1).
Misschien heeft Geertgen toen dit jeugdwerk vervaardigd.
Zekerheid bestaat hieromtrent niet, omdat de registers of rekenboeken van de kerkmeesters der St. Bavokerk van 1482 t/m.
1484 verloren zijn gegaan 2).
Door zijn gestyleerde strakheid en den zwarten slagschaduw
op den grond maakt het schilderij geheel den indruk van een
perspectivische teekening in kleuren of van een geschilderde
afbeelding van een maquette, die aan een Japansche houtsnede
denken doet, door het naar beneden lichter worden der blauwe
lucht en het uitvloeien van den gelen grond. Alles wijst er op,
dat het een afbeelding is van een project, een voorstelling, hoe
de kerk er later uit zou zien. Naar de natuur kon Geertgen, die
in 1493 overleed, trouwens niet gewerkt hebben, omdat met den
bouw van den toren eerst na 1500 een aanvang werd gemaakt.
Bovendien werd op den Zuidelijke gevel van het kruiswerk geen
Mariabeeld aangebracht, zooals het schilderij aangeeft, maar werd
daarop na den bouw van dezen gevel in 1487, een verguld beeld
van St. Bavo geplaatst, hetwelk er thans nog staat.
Veel is sedert aan de kerk veranderd, o. a. de sacristie, welke
thans niet meer de vijf kapellen met de beeldjes der heiligen er
op heeft, voorts de vontkapel, die in renaissancegeest werd verbouwd en de toren, welke veel hooger is dan de met lood bekleeden
houten toren op het schilderij van Geertgen van St. Jans en die
1) Zie J. J. Graaf. Plaatsbeschrijving der St. Bavokerk te Haarlem. Bijdragen
voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem. 1876 4e deel.
2) Wel bestaat er een boek „Merkwaardigheden Groote Kerk", bevattende
aanteekeningen uit de registers van de kerkmeesters, en door Hendrik van
Zutphen, koster van de Groote Kerk, geb. in 1788, geschreven, hetwelk mij met
groote bereidwilligheid door Heeren Kerkvoogden ter inzage werd afgestaan.
Noch in de aanteekeningen over deze jaren, noch in die over andere jaren
komt de naam van Geertgen van St. Jans voor.
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den door Meester Antonie Kelderman in 1505 gebouwden steenen
toren verving. De laatste bleek te zwaar, werd in 1514 afgebroken
en maakte plaats voor den tegenwoordigen houten toren.
Nu het vast staat, dat dit oudstbekende „Architecturbild" slechts
weinig beschadigd is en het, naar alle waarschijnlijkheid, een
origineel jeugdwerk en we1 het oudste is van den zeldzamen
Geertgen van St. Jans, hebben Heeren Kerkvoogden goedgevonden
het een tijdlang in bruikleen af te staan aan het Frans Halsmuseum.
Daar zullen kunstliefhebbers en historici het gemakkelijker kunnen
beschouwen en bstudeeeren dan in de St. Bavokerk.

EEN OVERBLIJFSEL
VAN HET GRAFELIJKE KASTEEL
AELBRECHTSBERG,
DOOR

D. VONK.
In het historische landschap Kennemerland wandelende, in
het gedeelte daarvan onder Bloemendaal gelegen, en komende
van de Donkerelaan op den Meerenbergschenweg, nabij het
zoogenaamde Meertje van Berkhout, heeft men tegenover zich
den Aelbrechtsbergweg.
Slaat men dien weg in, dan komt men, na ongeveer drie honderd
schreden gaans, aan de boerderij, tevens melkhuis, genaamd :
„het Huis Bloemendaal".
Hier is de plek waar orweveer 2cht evavicii geleden werd gesticht
het slot of huis Aelbrechtsberg, later ook wel genaamd het Huis
Bloemendaal.
Op ongeveer 100 schreden achter- en noordwaarts van genoemde
boerderij ligt een bouwvallig steenen schuurtje, gebouwd op een
kleine terreinsverhooging.
Dit schuurtje bedekt nog een schamel overblijfsel van het eens
zoo trotsche kasteel, n.l. een kelder daarvan.
Die kelder, in tweeen gedeeld en overspannen door tongewelven,
ofschoon in vervallen toestand, toont ons nog den hechten bouwtrant
van vroegere eeuwen.
De ingang is in den zuidwestelijken muur, door een naar buiten
openend luik ; de trap waar langs men met vijf treden afdaalt,
is gemetseld van groote Friesche mopsteenen.
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In geopenden stand geeft de trap, met een klein venster in
dezen muur aanwezig, de eenige verlichting van den kelder.
In de achtermuren tegenover den trapingang, bevinden zich
twee nissen, vermoedelijk lichtscheppingen; een daarvan is dichtgemetseld ; in den zuidoosthoek is een grootere nis; wellicht een
vroegere stookhaard.
De afmetingen van den kelder zijn:
buitenwerks: lengte ± 9.3 M.; breedte ± 6.6 M.; binnenwerks:
lengte ± 8.2 M.; breedte ± 5.5 M., zoodat men de dikte der
muren kan stellen op ongeveer 0.55 M.
De lengte is door een muur van 35 centimeters dikte in tweeen
gedeeld, waarin een boogopening.
Het gewelf heeft een hoogte van 1.95 M. In den voorsten kelder
is in het gewelf nog een ijzeren ring aanwezig; vermoedelijk diende
de kelder soms ook tot gevangenis.
Buiten den kelder, op korten afstand achter den noordoostelijken
muur bevindt zich een onderaardschen gang, die een eind ver
onder het bouwland doorloopt ; hoever, zou door ontgraving zijn
te bepalen. Het gewelf daarvan heeft een spanning van ± 1.50 M.
De diepte is niet zoodanig dat een mensch er rechtop zou kunnen
doorgaan. Naar gissing kan deze gang een afvoerkanaal voor
huishoudwater enz. zijn geweest.
In verband met het voorafgaande zij hier nog melding gemaakt
van enkele bizonderheden het Huis Aelbrechtsberg betreffende
ontleend aan: „v. d. Aa, Aardrijksk. Woordenboek; Ludolf Smids,
„Schatkamer van Nederl. Oudheden ; Overmeer, Geschiedk.
„Kroniek v. Bloemendaal en Gonnet, Archivaris" enz.
Het huis werd gesticht ongeveer in 't begin der 12e eeuw door
gravin Petrone11a, gemalin van den in 1122 overleden graaf Floris II.
Het zou zijn genaamd naar den Heiligen Adalbert, een christenprediker.
Later werd de naam Aelbrechtsberg gewijzigd in „Bloemendaal".
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In een oorlog tusschen Dirk VI en Floris den Zwarte werd het
huis door laatstgenoemden in brand gestoken. Het werd herbouwd
en ingericht tot hof- en schatkamer der graven, als blijkt uit
bezegelde brieven aldaar, ten jare 1284, 1288, 1291 en 1292 door
Floris V en in 1313 door Jan II uitgegeven.
Ter herinnering hieraan hebben latere eigenaars aan het gebouw
in den muur, naar de zijde der boomgaard op een steen doen stellen:
„Hic quondam Hollandiae Curia", d. i.: „Hier was voorheen
het Hof van Holland". De streek, waarin het huis stond, is nog
bekend onder den naam „Aelbrechtsberg".
Uit de grafelijkheidsrekeningen van Kennemerland (midden
14e eeuw) blijkt dat het huis Aelbrechtsberg was:
een met leien gedekt en met glasruiten versierde ridderhuis
of „zale" met „porte", door een breede sloot omgeven, waarvoor
een klokhuis staat en in welks nabijheid zich een met net gedekte
stal bevindt. Een kapelaan heeft er zijn vast verblijf nabij de z.g.
kapel van Petronella.
Nu en dan komt de graaf er voor korten tijd wonen en het wordt
— even als het huis te Vogelsanck — vooral voor de jacht gebruikt.
Volgens Ludolf Smids, die 't in 1706 bezocht, was het: „een
„samenstel van oud en nieuw, want in de middelste muir beyond
„ik er den ingang gemaakt tot het woonhuis; in de slinker vleugel,
„van eene ongemeene dikte, een deur om in den boogaard te
„gam; aan de rechterzijde 't Kapelletje van St. Petrone11".
Volgens Claas Bruins „Noordhollandsche Arcadia" (van 't jaar
1732) is van het huis Aelbrechtsberg weinig meer over : „als eenige
„oude kelders, en een Kapelletje, aan St. Petronella gewijd, waarin
„nu jaarlijks eens mis wordt gedaan, zijnde aan dit gebouw de
„groote overgeblevene steenen, en een weinig muurs, alle ken„teekenen van outheit, die er aan te zien zijn.”
Uit eene koopacte van anno 1672 teekende de Archivaris Gonnet
aan, dat worth verkocht:
„Een seer plaisante en vruchtbare hofstede, van ouds genaamd :
10
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„ „'t Hoff t' Aelbrechtsbergh" en tegenwoordig „'t Huijs te
„Bloemendaal", bestaande in: fraaie huizing, voorzien met ver„scheiden vertrekken, hebbende schoon uitzicht langs de bleekerijen,
„mitsgaders een boomgaard met allerlei fruitboomen, alsmede
„een bosch, weiland en eene eigen vischrijke meer, en andere
„gemakken en vermakelijkheden”.
Aan de tegenwoordige boerderij is niet meer te bespeuren dat
die nog een overblijfsel zou zijn van het oude Aelbrechtsberg ;
ook is de hiervoor vermelde gedenksteen verdwenen.
Wellicht dat door opgravingen in het terrein nog grondslagen
van het gebouw ontdekt konden worden, waardoor men zich
een voorstelling van den grondvorm zou kunnen maken.
Het terrein met boerderij behoort thans in eigendom aan Mevrouw
A. C. E. Teding van Berkhout, gehuwd met Jhr. A. W. v. d. Wyck.

Steenen schuurtje, waaronder is gelegen een kelder
van het Huis Aelbrechtsberg.

Kelder (in 1926 nog bestaande), zijnde een overblijfsel van het
Huis Aelbrechtsberg, gesticht in 't begin der 12e eeuw, door
Gravin Petrone11a, gemalin van den in 1122 overleden Graaf Floris II.

HET SCHRIJFBOEKJE VAN EEN
HAARLEMSCHE JONGE DAME
UIT 1584
DOOR

Dr. J. F. M. STERCK.
In de geschiedenis van Haarlem heeft de familie-naam Ruychaver
een goeden klank. Zoowel Nicolaas, de Watergeus, aan wien de
graaf van Bossu zich heeft overgegeven, als Maarten de latere
Burgemeester, geboren in 1540, en in 1570 gehuwd met Alida
van der Laen, ook van patricische Haarlemsche familie, worden
gedurende het beleg met eere vermeld. Deze heldhaftige, maar
treurige periode, is zoo goed bekend en herhaaldelijk het onderwerp
der geschiedenisles op de scholen, dat het overbodig is er uitvoerige
beschouwingen over te houden. Van meer belang is het iets mede
te deelen over een minder bekende zijde van deze familie, de
leerjaren van een dochter des burgemeesters Maarten Ruychaver
en Alida van der Laen, Geertruy, geboren in 1572, dus in den
tijd van het beleg.
Door een gelukkig toeval is een van haar schoolschriften bewaard,
waarin het jonge meisje, van 12 November 1584 tot 28 April 1585,
haar kunst van schoonschrift heeft geoefend in 24 calligraphische
voorbeelden in Fransch en Hollandsch, volgens de aardige methode
van dien tijd, waarbij zoowel het schrijven, als de taal gelijktijdig
werden aangeleerd. Het Haarlemsch onderwijs was van oudsher
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beroemd om zijn schoonschrift. Al zijn uit de 16e eeuw geen
namen van calligrafen bekend, in het begin der 17e blinkt reeds
uit Jan van den Velde, met zijn geestige wapenspreuk „'t leeft al
van den Velde". Hij was in 1620 „Francoysche school- en schrijfmeester" en zijn schrift was zóó beroemd, dat Vondel het zelfs
heeft bezongen als van den „Fenix van den Velde". Hij werd in
1568 te Antwerpen geboren, en kan worden beschouwd als een
der opvolgers der 16e eeuwsche schrijfmeesters van wie Geertruyt
Ruchavers de schrijfkonste heeft geleerd.
Dergelijke „Exemplaer-boecken", ook we! „Materie-boecxkens"
genaamd, zijn, zooals alle schoolboeken, nadat zij door de jeugd
versleten waren, zeer zelden bewaard gebleven. Het boekje van
de jeugdige Geertruyt is getiteld:
„Nieuwen A. B. C. Met schoone Letteren verciert, tot behoeve
der Jonckheyt ende aller Lief-hebbers der Pennen. T'Antwerpen,
bij Niclaes Soolmans, op onser Vrouwen Kerckhof, bij der Lijnwaet
merckt, Inden gulden Leeu. 1580. (Aan het slot) : Ghedruckt
Thantvverpen, bij Jan van Ghelen de Jonghe, voor Niclaes
Soolmans. 1580."
Blijkens een opschrift op het voorplat van het in slap perkament
gebonden boekje in oblong formaat, is het langen tijd als een
dierbaar familiestuk bij de afstammelingen van de jonge dame
bewaard gebleven. Dit luidt :
„Den 24 Juny 1670 bekomen [desen] niewen A B C van [moe]der
Alid Meermans [voor] myn dochter Alette H. van [Be]rgen, ter
gedachtenisse [aan] haer overgrootmoeder [hied bovengestellt."
Het tusschen [ II geplaatste is door een groote inktvlek onleesbaar.
Er boven staat met groote gothieke letter Geertruyt ruchavers.
Onderstaand genealogisch staatje geeft een duidelijk overzicht
der onderlinge verwantschap van de schrijfster en Francois Heermans den schenker van het boekje.
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GENEALOGIE VAN GEERTRUYT RUYCHAVER.
Nicolaas van der Laen,
burgemeester van Haarlem
huwt
Anna Boelens, dochter van Allard
B. burgemeester van Amsterdam

Willem Ruychaver
huwt
Geertruyd Paulusd. van OudSchoten

Alida van der Laen huwt in 1570 Maerten Ruychaver,
burgemeester van Haarlem
Nicolaas Ruychaver

Geertruyt Ruychaver
Wilhelmus Ruychaver
huwt 1592
Mr. Francois Heerman uit Delft
A li da Heerman
huwt
Francois Heermans van Bergen
Mr. Frans van Bergen
Raad van den Hove van Utrecht
huwt
Marie Elisabeth van Dam, dochter
van Willem van Dam, burgemeester
van Amersfoort
Alette van Bergen.

Toen Geertruyt haar boekje begon te schrijven, was juist haar
grootvader van moederszijde, Nicolaas van der Laen, de bekende
burgemeester tijdens het beleg, overleden. Diens vrouw Anna
Boelens, was een dochter van den Amsterdamschen Burgemeester
Alard Andriesz. Boelens. Geertruyts grootvader van vaderszijde
was dus de broer van den bekenden hopman der Watergeuzen,
bovengenoemd.
Willem Ruychaver was diens medestander ook bij de verdediging van Haarlem.
De Hopman Nicolaas Ruychaver werd doorstoken toen hij
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met Herman Helling tegen den wil van Prins Willem, de bekende aanslag deed op Amsterdam in November 1577.
Bor schrijft, dat de Staten van Holland en Zeeland daarover
zeer bedroefd waren. Dit zijn enkele feiten uit de familiegeschiedenis der schrijfster.
Om een denkbeeld te geven van Geertruyt's schrijfkonst, zoowel
als van de wijze spreuken, waardoor haar opvoeding werd geleid,
is het van belang enkele der 24 blaadjes hier over te schrijven.
Elk blaadje begint met een bijzonder sierlijke vroeg-renaissance
gedrukte hoofdletter, van afwisselende teekening. De leerling schrijft
in de eigenaardige „civilite-letter", waarmede een vijf en twintig
jaar te voren voor het eerst door den Lyoneeschen graveur Nicolas
Granjon, in 1556, het schoolboekje gedrukt is, waaraan deze letter
haar naam dankt: „La civilite puerile et honnete" 1).
Na den sierlijk gedrukten titel volgt:
A tes enfans donne l'enseignement des bonnes moeurs pour
vivre sagement. U kinderen wilt goede exempelen gheven op
dat sy hier wyselyck mogen leven. Den 12e dach Novembris.
Beaucoup escoute en ton entendement mais parle peu en disant
sagement. Wilt veel hooren ende dat wel verstaen spreect luttel
maer wyselyck wildy prys ontfaen. Den 18e dach der maent
Novembris. Amour de Dieu faict jouir a l'eternite.
Cele ton mal au hayneux ennieux a telle fin qu'il n'en soit point
ioyeux 2). Heelt u verdriet den benyder t' alien lye op dat hy hem
daer inne niet en verblye. Den 24e dach der maendt Novembris.
Geertruyt ruechauers.
De ton amy ayme les choses siennes en les gardant tout ainsique
1) De Antwerpsche graveur Ameet Tavernier ondernam in 1565 het drukken
van een Vlaamsch boekje met deze letter : „Die Fonteyne des Levens. Hoe
Christus ons leert bidden. Een corte onderwijzinghe uter heyligher Schrifturen.
Gheprint Thantwerpen in onse lieve vrouwestrate in de gulden Roose by
Ameet Tavernier lettersteker.
2) In plaats van de hoofdletter C staat bier een L gedrukt.
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les tiennes. Ws vriends goet wilt alsoo bewaren en beminnen al
waert u eyghen buyten en binnen.
Keert af van sonden tis u salicheyt groot, want onwysheyt baert
sonde en sonde de Doot. Pour ton salut retire toy de vice qui
est issu dignorance et malice. Le 19e iour du mois de Janvier.
Mieux vaut avoir petit et vivre en ioye que vivre en dueil et
avoir biens mont [moms?] ioye.
Tis beter luttel hebben en in vreuchden leven
Dan in druck te besitten goed boven schreven.
Den le dach der maent Februa:
Pour plaisir faire, et servir tout gent d'un cueur ardant sois
prompt et diligent.
Om vrientschap te doene alle lieden, moet van herte syn vierich
naer myn bedieden. Den 3e dach der maent Mart.
Yurongerie estant en orme Et d'elle ii advient tant de maux
que bien souvent elle transforme tous les yvrognes en pourceaux.
Le 19e iour du mois D'avril en l'an 1585.
Les yurongnes et les goulus sont inutils 1).
Het is opmerkelijk welke goede vorderingen de jeugdige schrijfster
maakt, terwijl zij gewoonlijk een paar uur per week schrijfles ontvangt. De zoo wijze en ernstige spreuken, die haar als voorbeelden
werden gegeven, zullen het kind wel weinig hebben aangetrokken.
Onkinderlijke lessen hebben al van oudsher af tot aan Hieronymus van Alphen moeten strekken om kinderen op te voeden.
Gelukkig zien onze paedagogen dit over het algemeen beter in.
HEEMSTEDE, Nov. 1926,

1)

Te lezen:
Irognerie etant enorme . . . .
Les ivrognes.
Blijkbaar naar een dicte opgeschreven op den klank af.

JEUGD-HERINNERING
DOOR
C. SPOELDER

JR.

Gymn. Harlem. Rector

Harlemum patria est, patriae me dicere laudes
Iussit amor, mentisque ardor.
Th. Schrevelius

Dat er omstreeks het jaar 1890 in Haarlem al bepaalde centra
te vinden waren van jongens, die een van stand, eens van zin
gezamenlijk hun duintochten hielden, gezamenlijk op dezelfde
straat, jazelfs al op een sportveld hun lust tot spel botvierden,
zal wel geen nader betoog behoeven, wanneer wij eraan gedachtig
ziin, dat de H. F. C., de club van den Haarlemmer W. Muller,
reeds in 1879 gesticht werd 1).
Als belangrijke centra van dezen aard dienen genoemd te worden
Wilhelminastraat en Hasselaerstraat, ware oefenplaatsen en gemeentelijke speelterreinen voor de aanstaande voetballers en
hockeyspelers, nagenoeg uitsluitend bezocht door de schoolbevolking van Hubregtse.
Daarnaast echter had men wijken, waar de jongens uit de buurt,
die van sport nog niets afwisten, de zoons van kleine burgers,
winkeliers, jazelfs een enkele „schooier" op klompen eronder, hun
1 ) Men leze de alleraardigste bijdragen over Haarlemsche toestanden en
menschen van Muller en Jan Feith in het Gedenkboek ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan van de Haarlemsche Football Club in 1919 bij de Erven Loosjes
uitgegeven.

Gezigt langs de Oude Gracht te Haarlem, te zien naar de Kleine Houtstraat. 1858.

Naar een teekening door C. Ekama, uit den Stedelijken Atlas.
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ouderwetsche spelen na schooltijd, op de vrije middagen, in den
zomeravond voor het naar bed gaan, kwamen beoefenen.
Zij waren geen leerlingen van Hubregtse, maar bezochten gewone lagere scholen, het school van meester Overbeek, 't Roomsche school, enz. Hun jargon was zuiverder Haarlemsch, hun
taal smeuiger, hun woordenschat rijker dan die van de nette
jongens ; ongetwijfeld hadden zij meer het cachet van den echten
Haarlemschen jongen.
Onder deze categorie van speelplaatsen bekleedde een belangrijke
plaats de Gedempte Oude Gracht, en wel nader gedefinieerd het
gedeelte tusschen de Groote en Kleine Houtstraat, bestaande
uit twee straten van keien en in het midden een opgehoogd gedeelte
met een blauwe stoepsteenen rand, het „grind", bij Franke- en
Schagchelstraat door rijwegen onderbroken.
Hier was het verzamelpunt van al wat er aan jeugd woonde
in Franke- en Schagchelstraat, in de Heiliglanden, in 't Peussie,
't Gortje, 't Zonnetje, 't Minnetje, de Hemelpoort (met de Hemelpoorters mocht je eigenlijk niet omgaan), de Omvalspoort, de
Ravelingsteeg.
Dit was de plaats, waar de jeugdige Haarlemmer al spoedig
na zijn geboorte in den kinderwagen door baker of oudere zuster
in rustig tempo werd voortgereden, hier poogde hij, voor 't eerst
in de broek gestoken en met een „boezel" voor, te tollen, te hoepelen,
weldra met kornuiten „let" te spelen, onder streng verbod om
van het grind af te gaan ; hier maakte hij spoedig kennis met de
gebroeders Kluitenburg, ware kindervrienden, die gratis „oogewater" schonken, die krijt weggaven, die de klompen aan de
armen leverden, die niet keken op een paar knikkers, waar je zoomaar
de winkel inloopen mocht en die een kastiebal met een bezemsteel
over de huizen konden slaan.
Op deze plek werden hem de eerste beginselen der Haarlemsche
grammatica met passende uitspraak volgens de Berlitzmethode
bijgebracht en stampten oudere makkers hem eens voor al de
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coniugatievormen „hij heb" en „heb ie" in. Hier leerden wij,
wat een „klut" was bij het „klutjesbal", de beteekenis van „sjeezen"
van „een heele sjoert", van „kaan", „bas", „beissie", „heitje",
en hadden wij ons kinderverdriet, wanneer de „keien" in de „heul"
vielen. Hier leerden wij al vroeg het Sphinx-achtige raadsel oplossen,
waar je 't Heilig Land in de buurt en de Dood in 't zicht had.
De Gracht was je eerste sportveld. Mochten aanvankelijk de
vlugheidsspelen zich al beperken tot „boompieverwisselen", „let",
„jaren" en „reus" 1), de ouderen speelden „verlos", dat sluiptochten meebracht door alle bovengenoemde stegen en sloppen,
waarbij je je pet achterste voren moest zetten en, om je zoo glad
als een aal te maken, je blouse in je gordel stopte ; soms zat je
een half uur verborgen achter de brandladders op 't Klein Heiligland, om dan door een felle doorbraak, in strijd niet ongelijk aan
rugby, je kameraden te verlossen, die een keten vormden van
de verlospaal af, het dunne boompje tegenover Kluitenburg.
En dan het opwindende kastie (nadruk op de laatste lettergreep)
met honk, met slaander, schenker en gorders; sommigen wisten den
bal over drie gorders heen, tot voorbij de Frankestraat te meppen.
Van de Gracht uit ging je, ook al tegen ouderlijk verbod in
verre ontdekkingstochten maken, door de Groendaalsteeg den
Kamp in met zijn bochtige straatjes, vol van „logementen", waar
slecht yolk woonde en in den winter op Zondagavond dikwijls
het hoorntje van de „bouten" klonk, wanneer ze dronken kerels
moesten opbrengen. Of door Helmbrekers- en Gravinnesteeg,
waar aan den ingang altijd wijven stonden met propere jakken
en vette haren en bellen in de ooren, bereikte je 't Spaarne met
zijn vele verlokkingen.
Ja, zelfs Beeksteeg en Sleutelstraat werden op dusdanige tochten
door muj geexploreerd.
Zoo leerden wij als jongens den weg door Haarlem kennen.
1

) Uit te spreken : ruis.
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En wat was er trouwens op de Gracht zelf al niet te beleven !
Alle straattypes passeerden er nagenoeg dagelijks. Blinde Meyer,
voorwerp van ons kindermedelijden, zag je, al tastend met zijn
stok, met kleine wibbelpasjes oversteken, grind op, grind af en
langs de stoepijzers de huisdeur zoeken; de sleeperskarren hielden
wel even in, als er gevaar voor hem dreigde. Vast kon je drie maal
's weeks op Kees van Laar rekenen, den orgelman met zijn zonderling doorknikkende o-beenen, waar wij een liedje op zongen.
Hij zelf haalde de centen op in een koperen bakje met een „oor
en een half dekseltje bovenop" 1), de knecht draaide.
Dan kwam Woensdagsmiddags, als je aan 't spelen was, Barend
Rotneus langs, met zijn juten zak voor, gekleed in een soort mouwvest, en een platte boerenpet op. Je moest met 'm oppassen, en hem
aankijken in zijn neuslooze aanschijn liet je wel, maar zoo was
hij voorbij, of in koor met je vriendjes riep je hem sterk nasaal
lets van „klap op" of „knap op" na, magische woorden, die steeds
aan Barend, terwijl hij zich omkeerde, een serie van lugubere
klanken wisten te ontlokken, waarin slechts enkele vloeken te
onderscheiden vielen; soms trok hij een mes, maar dan was je
allang weg.
En periodiek vertoonde hier de „hardlooper" zijn kunsten,
een soort moderniseering van den bellenman. In blauw tricot
met belletjes versierd, een rietje in zijn „jatten", liep hij maar
altijd door; hij stond geen oogenblik stil, ook niet als hij aangebeld
had en in vlugge dribbelpasjes op de meid wachtte ; een cent ving
hij uit de derde verdieping zoo in zijn klut op; hij kon over wel
zes jongens heen springen en won het in „sjeezen" altijd van je.
Zijn vrouw was in de buurt en als er een „bout" aankwam, gaf
ze hem gauw broek en buis, die hij fluks aanschoot ; nooit snapten
ze hem.
Uitstekend leende de Gracht zich voor het „afdanken" van de
1

) Aldus Jaapje over de „orgelvrouw" (uitg. 1917, pag. 184).
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schutterij ; alles liep uit, als ze aankwamen met de muziek voorop,
dan de tamboer-majoor met zijn stok jongleerend en balanceerend,
aanwijzingen gevend aan een dubbele rij tamboers met groote
epauletten, die wel een net leken, vervolgens de schutters, in ons
oog toch wel een beetje echte soldaten, voorzoover er tenminste
geen bekende glazenwasscher onder was, die je wel eens had zien
vechten of een slagersknecht, dien je dikwijls een handje hielp om
een kreng van een kalf naar de slachtplaats te duwen en te zeulen;
als belooning kreeg je dan later de staart met het loodje.
Hier nam je werkzaam aandeel aan de brandweeroefeningen;
zwaar pompten de mannen, 't water kwam uit de brandputten,
die ze bij vorst ontdooiden; je mocht van thuis niet nat worden
en nooit zal ik den zonnigen Zaterdagavond vergeten, dat ik om
half zeven al naar bed gejaagd werd, omdat ze mijn beste pak
kletsnat hadden gespoten, dat ik nog aan had van een buitenpartijtje
in het Bloemendaalsche bosch.
En van brand gesproken, ook al op onze Gracht hoorde je in
winternachten den klepperman loopen met zijn sombere ratel,
wanneer je met bonzend hart in je bed naar de brandklok luisterde
en je er even uitgestapt was, rillend van angst en kou, om uit je
slaapkamerraam te kijken, aan welken kant van den toren de
lantaarn hing. In die richting was de brand en als de Damiaatjes
begonnen, was 't gevaar voorbij. Branden waren meestal op de
Scheepmakersdijk of ,'de Koudenhorn, maar je hadt ze ook erger,
de Phoenix (vooral letterlijk uit te spreken), bij van Limburg
Stirum in het Florapark, in den schoenwinkel van Van Deurzen
in de Ziilstraat.
Dan was verder, geduldige lezer, de Oude Gracht en 't „smalle
Grachetie" ruggegraat van de Haarlemsche kermis.
0 Kermis, wat schamel zijn bij u vergeleken alle Lunaparken,
alle kermesses d'ete met hun afzetterijen van Amerikaansche
hoepla's, dancing's en wat dies meer zij.
De kermis strekte zich uit van Nassaulaan tot over de Turfmarkt ;
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de Groote Markt viel buiten onze gezichtskring, wel hoorde de
Botermarkt er bij. Op onze Gracht stonden de kramen in dubbele
rij. Bij de Groote Houtstraat tjingelde altijd maar door een krachtmeter, waar je electriciteit in je lichaam kreeg, als je de koperen
handvatsels omvatte.
Daar zag je de boeren, opgesierd met papieren rozen, bij de kop
van Jut gewonnen, eerst lachen, en dan hoe langer hoe leelijker
gezichten trekken, tot eindelijk, bij het krampachtig uitgestooten
„Ho", de man zijn rol induwde en de wijzer terugsprong.
Bij de kruising met de zijstraten stonden dwars de oliebollenkramen, de „Gezonde Apotheek", enz., waar je een „glaassie rood"
van 't presenteerblad kon nemen en de oliebol gauw van de vork
af moest trekken, anders werd het wijf nijdig.
Je hadt prachtkramen, de photographiekraam, de handschoenenkraam met echt gemsenleer, „à la belle Normande" met een wassen
beeld, dat net levend was.
Stampvol was 't aan het begin van de Smalle Gracht, waar de
koekloter Jan van den Broek met zijn helpers een ware hel ontketende door gekrijs, geschreeuw, door koektrommels met erwten
gevuld als bekkens te hanteeren, tot eindelijk, als de kaarten
uitgevent waren, het rad van avontuur al tikkelend ging draaien ;
je won dan wel eens een „prijs met primie", maar de heele groote
koeken met suikeren figuren en platen versierd trok je nooit.
Bij de azijnfabriek waren twee centsdraaimolens, waar je sleutel
kon trekken, maar ook dikwijls aan den binnenkant meeduwde.
Als je je best niet deed, kreeg je een stokslag van den baas, maar als
de molen op gang was, draaide je telkens voor niks mee aan een
zwarte ijzeren stang; de buitenste stangen waren dik en van koper.
Dan kwamen er eenige koppen van Jut en bij het Spaarne het
panorama, waar je elk jaar opnieuw geboeid werdt door de welbekende kiekkastjes, bevattende half begrepen afbeeldingen van
slagen van Napoleon, episode's uit den Belgischen opstand, beruchte
moordgevallen enz.
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Op de Turfmarkt was de montagne russe en de velocipeedraaimolen, ware wonderen in ons oog, doch wegens de duurte
niet te benaderen; maar van buiten zag je 't wel door de opengeschoven toegangsgordijnen en het stoomorgel hoorde je
bonken.
Vriendelijke lezer, ik dreig langdradig te worden en volgde
ik mijn zin, ik schreef u, uit puur egoisme om maar van mijn
herinneringen te genieten, nog eenige bladzijden vol over onze
kermis, over den opbouw, het afbreken, over Metje begraven,
Kermis-Maandag, Kermis-Zondag en wat niet al.
Slechts wil ik u nog wijzen op een aardige passage uit Jaapje;
het arme huiszittende weesjongetje heeft ook van onze kermis
op de Gracht mogen genieten. Luistert maar eens 1):
„Doch Zondag-namiddag was Jaapje toch met groomoe naar
de kramen al geweest. De kramen mochten Zondags niet voor
zeven ure open, maar in het donker van die opgetilde zeilen kon
je toch de poppenboel goed zien. De rinkelhoepels hingen altijd
op de hoeken; de kruiwagens ook, rood van binnen, met zwarte
handvatjes, die wel een gulden kosten. Ze verkochten tach,
het was wat druk geweest. De steenen paaltjes waren uit de grond
gegraven en waar geen paaltjes waren, waren paaltjes nu."
Deze steenen paaltjes, vijf in aantal, stonden op het begin van
het grind bij Groote en Kleine Houtstraat en werden ten gerieve
van den kramenbouw uitgegraven; midden in den rijweg werden
echter tijdens de kermis houten paaltjes geplaatst om het rijtuigverkeer te stremmen. Wie Jaapje door en door wil genieten, moet
eigenlijk Haarlemmer ziin !
neem nu afscheid van mijn lieve Oude Gracht. Het grind
is allang verdwenen, de spelende jongens zijn weg, de oude boomen
zijn vervangen, de statige heerenhuizen worden verminkt tot
moderne winkels; evenwel ma memoire en reste toute color&
1)

Pag. 187.

De boomen op de Gedempte Oude Gracht, gerooid Februari 1907.

Naar een foto uit den Stedelijken Atlas.
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et parfumee, zooals Anatole France 't treffend uitdrukt; gelijk
hij op een andere plaats verzekert, „que ces bagatelles, sorties
d'un coeur vrai, peuvent plaire".
Dat zij zoo!
HAARLEM, November 1926.

UIT VINCENT LAURENSZ' VERZENBOEK
DOOR

H. E. KNAPPERT.
dit dunckt mijn sun warachtich
en t' dunckt u vremt misschien,
nochtans al meer dan tachtich
steden heb ick besien.
maer onder dese geen van al
en kan de lof gewinnen
van haerlem, soete dal.
V. VAN DER VINNE Lz.

Tot de geschenken, waardoor mevrouw G. J. Krauss—van
der Vinne van Lee van haar voortdurende belangstelling in de
gemeentelijke verzamelingen blijk geeft, behoort een onlangs aan
het stedelijk archief vereerd handschrift, dat een mooie aanwinst
mag heeten. Het zou afkomstig zijn van Vincent Laurensz Van.
der Vinne, den oudvader der familie, die het deswege altijd zorgvuldig heeft bewaard.
Dit handschrift telt 127 bladen, 15 x 19 c.M. groot, in een
perkamenten bandie gezet. Een titel ontbreekt. Op de keerzijde
van het voorlaatste blad prijkt een aardig teekeningetie, eenzaam
achter gebleven in het boekje, dat meer afbeeldingen moet rijk
geweest zijn. Ook enkele beschreven bladen zijn eruit verdwenen.
Overigens verraadt het geheel een fraaie, doorgaans duidelijke
hand, en ge behoeft maar even in het handschrift te bladeren
cm te bemerken, dat de inhoud bestaat uit verzen, nagenoeg alle
geteekend: „denckt op 't End". Een bladwijzer, die van de gedichten den eersten regel opgeeft, maakt u het naslaan gemakkelijk.
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Wie is de dichter, die zich achter dezen — aan Jezus Sirach
ontleenden — schuilnaam verbergt? Door een zijner gedichten
met naam en toenaam te teekenen, heeft hij zelf zijn geheim
verklapt. Het gold hier een „Brief, gestiert aen L. C. en M. F.,
twee deugtlijcke dochters, die met een vermont Rijmtie, mijn
gestiert, schempende op een ander dochter, mijn baden, t'selve
Rijmtie onder de man te brengen". Deze brief is eigenlijk een
lang gedicht, te lang om in zijn geheel over te nemen. Maar ik
mag niet verzwijgen, dat de schrijver het verzoek met verontwaardiging afwijst. „Ghij hebt de man niet voor, die ymant met blameren,
syn eer te roven soeckt", verzekert hij dezen ongenoemden dochters,
en hij herinnert haar aan het spreekwoord van den balk en den
splinter, en dat „Cis verlooren als de blinde leyt de siende".
Scherp hekelt hij haar lasterzucht, ze behoeven dan ook op zijn
medewerking niet te rekenen, „en snapt sii quaet van u, is haer
tongh als fenijn, en lieght sij watt van u, weet ickt oft logens sun".
Dan is er nog iets: „oock deucht de spellingh niet, nochtans is
het geschrift, van mester tomas hant, die door sijn sotte liefde,
soo ick voor seker hou, int schrijven u geriefde". Dit kon meester
Thomas 2) zich voor gezegd houden. En nadat de briefschrijver
op deze wijze zijn toorn lucht gegeven heeft, teekent hij, om tegenover het „vermomde" rijmpje toch vooral duidelijk te zijn, voluit:
„voor d'hand geschreven, den 20 November 1659, V. Lourens,
denckt op t'ent".
Vincent Laurensz, dezelfde als „denckt op t' ent", dit is juist
wat wij wilden weten. Maar ook zonder deze ontmaskering, zou
ik hem met vrijmoedigheid als den maker der verzen hebben
1) Gedenk in al uw doen aan uw uiterste, en gij zult in eeuwigheid niet
zondigen. De Spreuken van Jezus Sirach. VII, 38.
2) Onder het formulier, vastgesteld door de Dordtsche Synode, en — tot
1795 onderteekend door alle Haarlemsche schoolmeesters en schoolmatressen,
staat ook de handteekening van Thomas Thomasz. Inv. Arch. Haarl. II,
2343a, blz. 3.
11
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aangewezen; immers een en andermaal bezingt hij daarin zichzelf
en noemt hij zijn eigen naam. Zulke gedichten hebben de waarde
van een paspoort, ze zijn als papieren van herkomst, die ge op
prijs stelt, niet om den stijl waarin ze geschreven zijn, maar om
de inlichtingen die ze u verstrekken. Inlichtingen, die ge te hooger
waardeert, naar mate ge minder weet van den man, dien ge wilt
leeren kennen. Zoo leest ge dan met aandacht zoowel Vincent's
„Liet van mijn selven", als zijn „Aenspraeck tot (mijn) selven" ;
doet ge uw voordeel met zijn „Rijmtie op mijn naem" ; ja, welkom
als identiteitsbewijs is u zelfs 's dichters
Naem-spreuck :
Vincent Laurents 1)
Leert nau in Cunst.
Het verzenboek van Vincent Laurensz, den zeventiend'eeuwschen
Haarlemschen schilder ! Het past bij Haerlem's zilveren feest als
bruiloftsliederen bij een vijfentwintig-jarige echtvereeniging. Want
het is een boekje van liefde en van herinnering. Van liefde voor de
geboortestad — „het was bij Sparens-kant, daer k'aldereerst met
droef geschal, beschreyde dese werelt" — van liefde voor „Haerlem,
soete dal" 2), die „schoone stede". En het bewaart tal van herinneringen aan het „oud vermaerde Haerlem", in het verleden waarvan
de schrijver zich met voorliefde verdiept. Daarom geloof ik, dat
vooral Haerlemmers zullen belangstellen in het boekje, dat als voor
hen geschreven is. Men weet, er ziin Haarlemmers en Haerlemmers.
Ik waag mij niet aan een vergelijking tusschen deze beide bevriende
groepen van burgers, en wat het onderscheid betreft, bepaal ik
1) Gewoonlijk teekent hij Vincent Laurensz van der Vinne. Hetgeen destijds
geen bezwaar was om — ook in officieele stukken — van den naam te maken
wat ervan te maken was: V. C. Lourens, Sent of Cent Louris, Lourensz, enz.
Bredius, Kiinstler-Inventare, IV (Haag 1917), S. 1258.
2) Vgl. het liedje: Adieu Haerlem soetendal, in (A. Van der Linde) Bibliografie van Haarlem. Haarl. 1867, blz. 156.
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mij tot de opmerking, dat de eerste ongemeen grooter in aantal

zijn dan de laatste. Welke de oorzaak is van dit numeriek verschil,
onderzoek ik hier niet. Aan de Haerlemmers kan het niet liggen.
Immers wat kenmerkt hen? Zie ik goed, dan is een Haerlemmer
iemand, die bij het heden alleen niet leven kan. Hij kent bij ervaring
de vertroosting, de bemoediging, die in booze dagen de herinnering
schenkt. Deswege is het hem noodig zich bij wijlen te verdiepen
in de dingen die geweest zijn. Hij wenscht het verleden niet terug —
wat trouwens niet baten zou maar eert het, zooals hij in eere
houdt de nagedachtenis van een afgestorvene aan wien hij dure
verplichtingen heeft. Hier is alle onverschilligheid en nuchterheid
hem een gruwel, en hij stelt zijn eischen, zoo goed als de nieuwigheidsdrijver, als de aanbidder der moderne cultuur. Hij zoekt op
waaraan velen in onnadenkendheid plegen voorbij te gaan, hij
tracht te bewaren niet alles wat oud en omdat het oud is, maar
slechts datgene, waarvan het verdwijnen zou zijn een verlies voor
de gemeenschap. Hij kent de bekoring hij moge voor 't overige
cosmopolitische neigingen vertoonen — van het eigene. Hij erkent
de beteekenis der traditie, van het historisch gewordene voor
individu en samenleving. Hij is conservatief, niet uit behoudzucht,
doch uit drang van pieteit. De Haerlemmer is, al heeft hij de
warmste waardeering voor het koele verstand, een gevoelsmensch.
Zoodat ik maar zeggen wil, dat ik Vincent Laurensz' verzenboek
met vrijmoedigheid in de belangstelling der Haerlemmers durf
aanbevelen. Zij zullen het te hoog noch te laag schatten. „Soo
t'niet en is alst wel behoort", zegt de dichter ergens, „neemt
gunst voor kunst". Dit woord zou als motto voor het geheele
bundeltje kunnen dienen ; naar dit woord willen wij vorm en
inhoud beoordeelen. Wij zullen den wensch van den bescheiden
man eerbiedigen en den wil nemen voor de daad. De dichterlijke
schilder moge dan niet bereikt hebben wat hij heeft willen bereiken ;
hetgeen hij ons in dit handschrift heeft nagelaten, is van dien aard,
dat wij het dankbaar aanvaarden. Geen kunst, zooals deze veel-
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zijdige 1) kunstenaar u in zijn — helaas, schaars te vinden —
schilderstukken te bewonderen geeft, wel daarentegen geest.
Zijn gedachten nemen zelden een hooge vlucht, evenmin pijlt
hij 's levens diepte. Maar wijsgeerige bespiegelingen zijn hem niet
vreemd, en als hij godsdienstige onderwerpen aanroert, moraliseert
of levenswijsheid aanbeveelt, verraadt hij een helder oordeel, met
ernst en vroomheid gepaard. Daarenboven ontbreekt het hem niet
aan humor, hij is een oolijkerd. Houbraken wist al, dat hij „zig
inzonderheid door zijn vrolijken aart en Dichtkonst bij elk bemind
maakte" 2). Ik geloof het graag van den schrijver van dit verzenboek, van den levenslustigen zeventiend'eeuwschen schilder, die
de „Klucht van de kist met wijnen" heeft gemaakt. Volg hem naar
buiten. Met den hengel in de hand, wachtend op een happig
baarsje, rijmt hij zijn „Henggelaers-deun":
t'was in de mey.
door dese wey
soo kwamen hant aan hant
twee lievekens doen
al in dat groen
spanceeren langhes die kant.
die mijn verbij,
wat aen een zij
ginghen int langhe gras,
daer cuypidootie
t'minne-gootie
met sijn schichies was.
Een andere maal, alweer „in if soetste van de mey", wandelt
Vincent in den Hout, „daer sach ick met begeeren, godts wercken
'} Bredius, t. a. p., IV, S. 1260.
2 ) De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en schilderessen. II ('s Gray. 1753), blz. 210.
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vee1derley". De avond daalt, de dichter moet zich uiten, lenteweelde geeft hem een lentelied in:
doe vingh ick aen te singhen
een deuntie uyt de borst,
hoe Hijems fel gebiet
door tijtsveranderinghe,
de boryamse vorst,
gantsch was gebracht tot niet.
de blonde Phoebus liet
sun paerden om te rusten
dalen in Tetis schoot.
dies ick na mijn verlusten
na huys te gaen besloot.
„Wandelingh" zette hij boven dit gedichtje, naar mijn meening
terecht. Immers:
maer als ick mijn gingh spoeden
om na de stat te gaen,
mijn soete liefie blij
daer ick niet op vermoede,
sagh ick daer komen aen.
k'voegde mijn aen haer zij:
seght, lieve susie, muj
waerna u ganck mach spooren?
k'ben, sprack sij, principael
uyt gegaen om te hooren
de fiere nachtegael.
Ick ende sij te samen
ginghen dan hant aen hant
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Laat ze gaan die twee en luisteren. Waarvoor anders slaat de
nachtegaal? Het was mijn bedoeling niet dit Haarlemsche paartje
te verraden. Veeleer vraag ik mij af, of ik met dit weinige niet
reeds te veel uit Vincent's dichterlijke nalatenschap heb meegedeeld. Een paar regels uit de berijmde voorrede van zijn „Memoriael" doen mij twijfelen :
. . . . het sou hieruyt wel schijnen,
dat ghij t'wout door den druck uydelen aen de lien.
neen, dat is noijt gemeent en t'sal oock noijt geschien 1).
Heeft hij bescheidenlijk ook zijn gedichten in portefeuille willen
houden? Zoo ja, wat dan? Dan zou de beminnelijke man muj
niettemin veroorloven er nog enkele te publiceeren. Omdat het
voor de Haerlemmers is!
Indien ik meer wilde dan louter grasduinen in dit aardige boekje,
indien het mijn plan was den lezer jets anders dan een kleine
bloemlezing uit deze poetische adversaria te geven, zou ik hem
verschuldigd zijn een beredeneerd overzicht van den inhoud.
Toch is, al kan zoo'n overzicht hier achterwege blijven, eenige
orde in de behandeling gewenscht. Spreken wij dan eerst af, wat
ik niet zal overnemen.
Onvermeld moet ik laten de vele gelegenheidsgedichten, waaronder ik rangschik het „Klinck-dicht, gepast op de overlangh
afgestorven Care! van Mander, schilder en poeet van Meulenbeeke",
die „doot sijnde, hij de doot door sijn werck overwint" 2). Gelegenheidsgedichten : geboorte- en lijkzangen, nieuwjaars- en verjaarsdichten, bruiloftsliederen, ziin niet rijk aan afwisseling. Het is altijd
1) Memoriael ofte dagelijckxse aentekening van t' gene schrijvens weerdigh
in mijn reyse is te sien geweest, als mede en in sonderheyt de gelegenheyt
van alle steden die Ick ben door gereyst oock hoe wijt die van malkanderen
verscheyden zijn. Ms. Inv. Arch. Haarl. II, 2339d.
2) Van Mander overked 11 Sept. 1606. Het klinkdicht is van omstreeks 1655.
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koekoek een zang, en zoo ze niet, als die der groote dichters,
kunstvoortbrengselen zijn, geeft alleen de naam van den doode
of van den held van het feest daaraan beteekenis. En de in ons
bundeltje genoemde namen zeggen u niets, tenzij dan die van een
stadhouder of van een zeeheld. Overigens zou ik Joost Boelen
kunnen noemen, en Gerrit Jansen Meeuwels, vrienden van den
schilder.
Dan sla ik over de vele „Antwoord-liederen", zoo geheeten,
omdat ze een antwoord bevatten op een bepaalde vraag, door een
kamer van rhetorica opgegeven. Vincent heeft, in de vijftiger
jaren der zeventiende eeuw, toen hij naar de dertig liep, een en
andermaal aan zoo'n prijswedstrijd deelgenomen door proeven
van zijn dichterlijke vlucht in te zenden. Zoowel de Pelikanisten
als de Wijngaardranken en de Witte Angieren, konden in deze
op zijn belangstelling rekenen. Hoe hij zich het ideaal van rhetorica
voorstelt, moge den lezer blijken nit zijn antwoord op de vraag:
„Is redenrijckers konst te prijsen of te laken?" Eerst herinnert
hij u aan een tweetal hateliike gezegden:
veeltijt wert gehoort, op de naem van schilder
dit veracht spreeckwoort : hoe langer hoe wilder,
en door onverstant, werden redenrijckers
meest al hier te lant, genoemt kannekijckers.
Kannekijkers? Het mocht :wat. Hoort den eisch, die rhetorica
hun stelt:
aerdich vloeyent soet, blijgeestigh volmondich
bevallich en goet, scherpsinnigh en grondich
op gewisse maet, onverkracht van stellingh
naer lants spraeck van praet, welgelet op spellingh
stichtlijck zedich kort, dat niet stuiit noch hort
moet dees konst wesen. daerom
oft de nijt beknort, sii geleken wort
bij een goe heylsame blom.
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dus die haer verachten, sulcke menschen slachten
de vergifte vuijle spin.
maer die sijn gedachten, stelt op al haer krachten
vint er nut en honingh in.
Zulke fiere woorden moeten de broederen met applaus hebben
begroet. 1k zie hen opstaan van hun tabouretjes, de bierkannen
in de hand nemen: ze drinken op het ideaal !
In Vincent's antwoorden zijn wel meer trekjes aan te wijzen
die kenmerkend zijn voor hem en zijn tijd.
Behoudens enkele uitzonderingen, zijn de gedichten in het
reeds meermalen genoemde boekje niet gedagteekend. Sommige
echter zijn vervaardigd in terugslag op bekende gebeurtenissen
uit 's dichters leven en verschaffen dus weinig moeite ; aangaande
andere heb ik getracht vast te stellen uit ongeveer welke jaren
ze dateeren. In het hier volgende overzicht van zijn leven, staan
ze op hun plaats. En de daarin opgenomen verzen, die den schilder
verraden, naast andere, waaruit de mensch spreekt, mogen u mede
een indruk geven van den man, met wien het een bijzonder genoegen
is nader kennis te maken.
••••■■•■

Van de vele Van der Vinne's, die in den loop van drie eeuwen
hier ter stede hebben geleefd en gewerkt, is Vincent Laurensz
wel de meest bekende. Hiermee wil ik niet zeggen, dat hij overal
en altijd gehouden wordt voor wie hij is 9. Zoover heeft hij het
niet gebracht. Het is met de Haarlemsche Van der Vinne's als
met de graven uit het Hollandsche Huis : je kunt ze niet zonder
1 ) . . . . doch ik geloof, dat het met veel van zijne (Vincent Van der Vinne,
zoon van Laurens) kunst zal zijn gegaan, zoo als met den juisten naam en
persoon van al de Van der Vinnes, te vveten, men heeft ze door elkander verward,
zoodat er wel kunst, aan onzen Vincent behoorende, zal voorkomen, die aan
anderen wordt toegeschreven. Kramm, De Levens en Werken. VI (A'dani 1863),
biz. 1768,
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groote moeite uit elkander houden. En hier als daar zijn het de
gelijkluidende voornamen, die u in de war maken. Breng ze ter
sprake deze familie van schilders, plaat- en houtsnijders, van
kooplieden, fabrikeurs en drukkers, noem den naam Vincent of
Laurens, en het gesprek wordt ineens levendig. Immers de Vincent,
dien gij bedoelt, blijkt een andere te zijn dan die, aan wien uw
buurman denkt, en ziin Laurens is uw Laurens niet. Zoo niet
alles meeloopt, ontaardt zoo'n gedachtenwisseling gemakkelijk in
een Babylonische spraakverwarring.
Met dit al kent men enkele bijzonderheden uit zijn leven. Hoe
hij wever geworden, maar schilder geboren was, bij Frans Hals
geleerd, eens te Monnikendam geschilderd, in het buitenland
gereisd heeft. En van het reisverhaal kent men de geschiedenis
van den schaatsenrijder en die van den vlieger. Bijzonderheden,
het eerst door Houbraken meegedeeld, door latere schrijvers
overgenomen. Van der Willigen is al lets uitvoeriger 1). Maar
Bredius heeft, uit de archieven der Haarlemsche notarissen, vele
belangrijke gegevens aan 't licht gebracht.
Vincent dan werd aan het spoelwiel gezet, „opgekweekt in de

weeverije" 2). Zoo wilde het zijn vader Laurens Gilles. Intusschen
ook destijds vermocht een vader niets tegen de natuur. En de
zoon is schilder geworden.
De herinnering aan dezen tijd, dagen van blijdschap en van
verdriet, heeft hij altoos bewaard :
k'was soo blij
doen Ick eerst op et weven
1) Les artistes de Harlem. Harlem-La Haye, 1870, pag. 314-316.
2) Aldus zijn zoon Laurens. In: Geslagt-Register van Van der Vinne welks
Aanteekening eerst is Gedaan door Laurens van der Vinne. Op het Berigt
hem gedaan door zijn Vader en Oomens, alsmede het geen hij uijt oude
Geschriften heeft Nagespeurd. Ms. blz. 8. In het bezit van mevrouw G. J.
Krauss—van der Vinne van Lee.
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wiert geset. Ja wel sie daer
Ick huppulde Ick sprongh, k'lachte en songh
en docht: nu ben Ick vant verdrietigh swaer
spoel-wiel vrij,
k'sel nu in vreuchde leven.
doch eer Ick et vijf ses Jaer
hadde gedaen, de sin, de liefd'en min
die wasser of en nu lief Ick een aer,
dats d'edele konste, Pictura vermaert
die Ick uyt Jonste, acht veel eere waert.
Ick wort geport, daar toe door lust
op t'getouw heb Ick nou mijn begeerte al geblust.
Ick bent weven soo moe, als daer en toe
soo moe dat Ickt niet wel beschrijven kan,
want op het weven, hoort men schimpich smaen
t'schilderen wert gegeven, krans van lauwrier blaen.
de Naem, door faem, wert seer geacht
maar t'geweef, altijd bleef, In Laetis-vliet versmacht.
dat gepof
en dat verdrietigh rijden
op het harde houte-paert
dat is een groote plaeg, diet alle daegh
moet doen, en speelen nae de weversaert
tof, tof, tof,
hoe sou hij hem verblijden?
Na dit weversliedje over het weven, een schildersliedje over
het schilderen.
Van t'weven heb ick mij tot schilderen begeven,
Ick die door lust geport met vlyt wat had gewracht
Nu dat ick inde school pictura denck te leven
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Comt my soo veel te voor dat ick noyt had gedacht.
Een papegay is hier te schieten, die van hondert
Nau eens wert recht geraeckt sonder natueren Jonst.
Tis een soo hoogen bergh, ja, om te sun verwondert
Leeren men altijt moet
Het is met onmogelijk, dat de lectuur van zulke verzen den
lezer vermoeit. De schrawiize van Vincent moge juister geweest
zijn dan die van meester Thomas, zij is toch de onze nog niet.
En evenmin als de spelling, maken de interpunctie en de rhythmus
het lezen gemakkelijk. Met wat goeden wil gaat het intusschen
wel, en wie zijn eischen niet te hoog stelt, zal ongetwijfeld bekoord
worden door 's dichters eenvoudige taal.
Over ziin leertijd bij Frans Hals vind ik niets vermeld. In het
verzenboek van den leerling, heeft de meester geen sporen achtergelaten.
In 1650 is de jonge schilder te Monnikendam:
Eens versocht sijnde dat
k'sou komen schildren wat
tot Monckedam, genomen
heb ick de reijs seer ras,
juyst als sijn hooghheyt was
voor amsterdam gekomen.
Hierbij teekent hij aan: „anno 1650, den 30 July, op een saterdach, quam sun hoogheyt prins Wilhelmus voor de stat amsterdam, met eenig krijgs-volck, tot wat intentie weet men niet. Tot
Edam was de stat een geheele nacht in roere, door een verckeschip daer eenigh gegnor in gehoord wiert". Een tegenhanger
van het turfschip van Breda! De levenslustige, oolijke schilder
zal het geval bezingen:
de Wet en Magiestraet
die gaen hier vroeg en laet
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met het geweer op zijde.
als of belegert was
haer stat, maer op dit pas
en isser niet te strijden.
het is aen alle kant
hier vrij, en geen vijant
is, hoop Ick, te verwachten.
of t'waer dat hier oock quam
gelijck als tot Edam
een vercken-schip bij nachte.
Het spreekt vanzelf, dat ik zelden meer dan een paar coupletten
uit de liederen kan overnemen. Ge zoudt het toeschrijven aan
gebrek aan stof, indien ik in zijn geheel afschreef zoo'n lang lied
als dat „Ick ben somtijts gedachtig het edele Hollant", een lied
van verlangen naar huis, door den reiziger te Geneve gedicht.
Dit zou geen pas geven. Niet omdat eronder staat: „half sat van
wijn, binnen geneve is dit van Mijn voor d'hant geschreven".
Maar omdat het ongeoorloofd is, het geduld van zijn lezers op een
zware proef te stellen. Overigens ziin de gedichten, die aan Vincent's
buitenlandsche reis herinneren, zeer lezenswaard.
Die reis heeft hij beschreven 1). Woensdag 21 Augustus 1652
is de dag van vertrek. Dan zingt hij zijn „Leste Adieu", op de
wijs „adieu Haerlem, schoone stede". Voor zijn vrienden laat hij
een afscheidslied achter:
nadien dat wij dan scheijden
wensch ick noch eens, dat godt u wil bewaren,
1 ) Dagelijckse Aentekeninge van 't geene Ick in miin Reys onthoudens
waerdich gesien ende bewandelt Hebbe, etc., bij mij Vincent Laurensz van
der Vinne Anno 1652 8/12. Inv. Arch. Haarl. II, 2339c. Het ins. is een
uitgever waard.
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en u alsoo geleijde,
dat wij hiernaer weer bij mekaer vergaren.
dit kort gesanck, neemt doch in danck,
Ick beveel u den Heere
dees ruyghe conste, die is geschiet uijt Jonste
u ter eere.
Zijn vader vergezelt hem tot Amsterdam, geeft hem bij het
afscheid den vaderlijken zegen. Hij laat den jeugdigen reiziger
niet gaan zonder hem wijsheid en voorzichtigheid aan te bevelen,
en de zoon bewaart 's vaders raad. Later, te Keulen, denkt hij
aan dit afscheid terug:
mijn leyt noch in den sin, hetgeene dat mijn vader,
doen ick tot Amsterdam lest van hem scheyde af,
mijn voor het leste seij, en tot een lering gaf:
wacht u voor vrou-volck en voor wijn als overdader.
dees leering is soo goet, dunckt mijn, als enigh rader
kan geven aen een, die wil reysen buyten s'lants.

Wij kunnen Vincent Laurensz niet volgen op al zijn buitenlandsche wegen. Evenmin al zijn liedjes nazingen, schoon hij de
wijsjes erbij opgeeft. Bij zijn vertrek uit Geneve wijdt hij de
gastvrije stad een afscheidslied: „adieu dan stat Geneven, aldaer
ick heb gehat, een weeldich heerenleven", waarin hij wat met
zichzelf praat over de bekende beenen, die ook in zijn dagen
gemeenlijk de weelde niet vermochten te torsen. Ik zeide al, dat
bespiegelingen hem lief waren. Zijn reis duurde ruim drie jaar.
Hij besloot haar met een bezoek aan de laatste rustplaats van
Prins Willem „hoogh loflijcker memorij". Den eersten September
1655 is hij in zijn geliefd Haarlem terug.
De jonge man zou de volgende maand zes en twintig jaar worden.
Den dag voor Kerstmis van 1656 treedt hij in het huwelijk. Hierin
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vind ik aanleiding zijn „Minneklacht", en andere minneliedjes
in dezen tijd te plaatsen.
Of hij woorden genoeg had om het voorwerp zijner liefde namen
te geven? Een verliefde dichter kiest uit den overvloed zijns harten:
mijn lief, mijn wel-beminde,
mijn licht, mijn hey!, mijn hoop, mijn troost, mijn leven,
mijn schat, mijn best-besinde,
mijn toeverlaet, mijn alderwaerst verheven',
mijn hartens-pit, mijn eenich wit,
mijn noortstar, mijn vierbake,
na u bijwesen, soo ist, schoon uytgelesen',
dat Ick hake.
voogdesse van mijn ziel, hoe laet gij mijn dus draven,
geeft mijn t'gewenste Ja, daerop ick stadich wacht,
opdat ick noch int lest raeck in behouwen haven :
dat is, dat ick bij u minlijck mach sijn vernacht.
De minnaar moet zich ellendig gevoeld hebben, totdat het
jawoord van Anneken Jansdr (de Gayer) hem zijn verloren gemoedsrust teruggaf. Hij trouwde de jonge weduwe, die op de
Kraaienhorstergracht, hoek Ursulastraat een lintnering dreef, en
trok bij haar in.
Zeven jaar later, 1 Mei 1663, verhuist het echtpaar naar de Gierstraat, het derde huis ten Noorden van de Magdalenastraat. Hier
leefden man en vrouw in „een diepe rust en vergenoeging". Hij,
echtgenoot en vader geworden, begint belang te stellen in huislijke
aangelegenheden:
de slacht-tijt nu voorhanden.
turf en hout om te branden
is meest gesoldert, maer
nu sorght elck huys-beschutter

Naar een paneeltje in het bezit van Mevrouw G. J. Krauss-van der Vinne van Lee.

DE BINNENPLAATS ACHTER HET VOSSENHUIS
IN DE KLEINE HOUTSTRAAT.
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om vleys, om speck, om butter
te koopen, allegaer.
Hollandsch binnenhuisje ! Een huisvrouw die als „zeer goedaardig, zedig en vroom" te boek staat, een beklante zaak, waaraan
de kunstschilder uitbreiding geeft door vergulders en ververs
(thans schilders geheeten) in dienst te nemen ik kan u in zijn
verzenboek de bladzijden aanwijzen, die geschreven moeten zijn
in dezen tijd.
Dit vredig geluk wordt plotseling verstoord door het onverwacht
overlijden — Februari 1668 — van Anneken. In September van
hetzelfde jaar hertrouwt de weduwnaar met Cathalijntie Boechart.
Met haar heeft hij zijn zilveren bruiloft gevierd, in zijn nieuwe
woning, Groote Houtstraat, Oostzijde, het achtste huis ten Zuiden
der Oude Gracht. Hier is hij ook — 26 Juli 1702 — aan een aanval
van beroerte overleden 1).
Slechts terloops heb ik van de gebeurtenissen uit Vincent's
leven melding gemaakt, ik gaf niet meer dan enkele data. Ik herinnerde niet aan zijn benoeming tot pompmeester, eerst van de
pomp in de Gierstraat, daarna van die in de Groote Houtstraat,
een openbare betrekking, die hij als „sijnde ledemaat van de doopsgezinde gemeente de Waterlandse genaamd", nog juist kon waarnemen zonder aanstoot te geven. Ik deelde weinig of niets mee
aangaande zijn persoonlijke aangelegenheden, waarover het, na
inzage der vele notarieele akten hem betreffende, niet moeiliik
geweest ware uit te weiden. Ik liet dit na, omdat het boekje, dat
ik mij tot taak heb gesteld te beluisteren, over deze dingen zwijgt.
1 ) In het Vossenhuis heeft hij niet gewoond. Dit huis, in de Kleine Houtstraat, werd 1 Mei 1688 betrokken door zijn zoon Laurens. Na hem bleef de
familie er wonen, vele geslachten achtereen. Vandaar de bijgevoegde afbeelding,
die wij danken aan de vriendelijkheid van mevrouw G. J. Krauss—van der
Vinne van Lee.
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Om diezelfde reden echter moet ik nog vermelden waarvan het
wel spreekt, maar waarover ik tot nu toe gezwegen heb.
Het spreekt van schilderijen, hier en daar in de stad bewaard,
waarvan Vincent een beschrijving geeft of naar aanleiding waarvan
hij een zedekundig of wijsgeerig betoogje houdt. Ge staat met
hem voor „Een schilderij, hanght in de eetsael van t'outmanhuys
tot haerlem" en luistert:
t' is t' parabel dat Christus leert
van den huys-vader die in sijnen
wijnbergh arbeyders heeft begeert
om te bearbeyden sijn wijnen.
doch in konst onervaren volck
die door onkund de konst misprijsen —
mijn pen sal voor u sijn een tolck
om dit stuckx deuchden aen te wijsen.
En dan verneemt ge het oordeel van den meester over „De
arbeiders in den wijngaard" van Cornelis Holsteyn 1). 1k kan hier
natuurlijk niet meer doen dan op de „kunstbeschouwingen"
in Vincent's boekje de aandacht van belangstellenden vestigen.
Zij zullen er ook zijn „Rijmties op Vanitas" 2) vinden:
als snel gevlerckte pijl, van boogh na 't wit gedreven,
vervliegen in der ij1 de daghen van ons leven.
den koningh, boer en bedelaer
sijn in het graf Godt evennaer.
1) Cat. Schild. Frans Halsmus. 1924, Nr. 171.
2) Een der weinige van hem bekende schilderijen is een Vanitas. Bredius,
t. a. p., IV, S. 1258.
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Vincent Laurensz Van der Vinne heeft, als alle ernstige menschen,
veel met zichzelf verkeerd. Hij erkende de noodzakelijkheid van
zelfonderzoek. Wie dit voorbijzag, zou de hoofdzaak vergeten.
Deze blijmoedige man had een open oog voor de dwaascieden
der menschen, maar hij ergerde zich daaraan niet, omdat hij die
ontdekte bij zichzelf evenzeer. Dwaasheden en erger :
wanneer ick recht
mijn selve gae doorgronden,
wie dat ick ben, en hoe het met mij staet :
een sondigh knecht
wert ick, helaes, bevonden,
van kintsheyt af geneycht tot veele quaet.
Een andere maal peinst hij :
als ick aenschouw met mijn gedachten
al s'werelts doen en woelerij,
soo sie ick, dat de menschen trachten
na geld, na const, na heerschappij,
na gunst, na eer, met groot begeer.
maer al dees' dinghen wel besien, wat ist
als t'oppergoed van ons hier wort gemist.
Het hoogste goed? :Hij heeft erover nagedacht en erover geschreven op zijn eenvoudige wijze, deze stille in den lande, deze
nadenkende mensch. „Mijn breyn, hoe blijft ghij soo verblint",
klaagt hij, „dat ghij met lust het quaet bemint?" Zal hij in boeken
vinden de oplossing der raadselen, die hem geen rust laten:
Ick sat nu lest verwert in veel verscheyde boecken 1)
door dien ick was belust eens recht te ondersoecken
wat dingh ter wereld meest beheerste t'menschen hert.
1 ) Hij had een aardige verzameling boeken. De catalogus in den inventaris
zijner goederen, prot. not. J. Geraers, 28 Febr. 1668.
12
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Maar na lang lezen en herlezen „sloot ick de boecken toe, want
die autheurs, die scheelden veel te veel". Toen ging hij met zichzelf te rade, en in een lang leven, waarin „het wispelteurigh rat,
dat is soo slibber-glat", ook hem we! menigmaal „stortte in
droefheyt en in rouwe", moet hij een bevredigend antwoord
gevonden hebben:
dus als des werelts pracht
U minnelijck toe-lacht
en troeteligh doudeijnde.
vertrout haer niet te seer,
wilt volghen Syrachs leer:
dats: denckt altijt op 't Eijnde !
Bezie in ons museum 's mans beeltenis. Plaats u dan voor het
schilderij, de Groote Houtstraat, van Nicolaas Hals, om een indruk
te krijgen van zijn dagelijksche omgeving. En vraag u af, of de
geschiedenis van Haarlem, van „die schoone stede", die zulke
mannen in haar midden had, uw belangstelling; of de erfenis,
die zij hebben nagelaten, uw pieteit waard is.

DE HAERLEMSCHE UITGAVEN
DOOR

J. D. RUTGERS VAN DER LOEFF.
Ons herinneringsgeschrift ter eere der bloeiende 25-jarige
moge besloten worden met de voor zich zelve sprekende
lijst van boekuitgaven, die de Vereeniging onder haar schuts in
die kwarteeuw in het licht heeft gezonden. Op haar rapport staan
zij eervol vermeld. Zij zijn almee de plechtankers, die meerendeels
ook in het volgend tijdvak zullen „houden" naast hopen wij —
vele nog ongeschreven studies, die wij haar onder Haerlem's
zinrijk exlibris nog toedenken.
Vergaderingen, besprekingen, wandelingen en kunstbeschouwingen gaan voorbij, de werken blijven. Hier worde dan vooraf
gedacht aan de verzorgde jaarverslagen, die uit dezelfde pen al
die jaren neergeboekt, de stof aanboden voor het samenvattend
overzicht, waarmede dit feestboekje door denzelfden secretaris
kon worden geopend. Haast 25 jaar nu heeft Haerlem met en
door dezen eersten stuurman koers gehouden, en nu het scheepje
een oogenblik gemeerd ligt voor een gepaste herdenking brengen
ziin vlaggen vooral aan hem een dankbaar saluut. Als de uitgaven
der Vereeniging gewaardeerd zijn geworden, als zij het in ruimer
of beperkter kring „gedaan" hebben, dan mogen wij bij het uitspreken onzer verplichting jegens de schrijvers en ontwerpers
het gelukkig toeval zegenen, dat onze secretaris door zijn liefde voor
en zijn kennis van het boek en door de heel nauwe relatie, waarin hij
tot onze uitgevers de Erven F. Bohn staat, aan de tot standkoming
van al maze geschriften heeft meegewerkt, er zijn Haerlemsch
stempel op heeft gedrukt en lest best aan de verspreiding van
ons fonds alle moeite van den goeden uitgever heeft besteed.
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Onze standaarduitgaven uit de eerste 25 jaar zijn — en zullen
dat nog lang blijven — de Oude gebouwen in Haarlem,
beschreven door J. A. G. VAN DER STEUR en De Haarlemsche
hofjes, 26 lichtdrukken met bijschriften van J. CRAANDIJK.
Met de tot standkoming dezer beide werken (de Hofjes openden
onze serie in 1904, de Oude gebouwen konden door den omvangrijken arbeid, die er mede gemoeid was, eerst in 1907 het licht
zien) gingen de goede voornemens, waarmede de jonge Vereeniging
in zee was gestoken, in vervulling. Van beide uitgaven beleefde
het bestuur veel plezier, van de Hofjes zelfs zooveel, dat het grijslinnen bundeltje al jaren uitverkocht is ; van de Oude gebouwen
zijn er geen honderd meer beschikbaar. De tegenwoordige Delftsche
hoogleeraar, die destijds als bouwkundig ingenieur in Haarlem
woonde, mogen wij bij achterbaat nog wel loven dat hij in een
der eerste iaren van Haerlem bereid werd gevonden een lijst
samen te stellen van alle in Haarlem nog aanwezige gevels, die
uit bouwkunstig oogpunt belangrijk waren. Tot welk een werk
deze eenvoudige toezegging aanleiding gaf, bleek toen eenige
jaren later het monumentale boek met zijn tegen de honderd
lichtdrukken van de pers kwam, dank zij een gewaardeerde subsidie
van stad en provincie. De lijst van volgens tijdsorde gerangschikte
gevels of fragmenten bevat 467 nummers, besloten tusschen de
Waalsche of Begijnenkerk uit de 13de eeuw en de R.K. kerk van
den H. Antonius van 1844.
In een groot aantal platen kan men een deel van de door den
heer van der Steur beschreven monumenten nader in afbeelding
aanschouwen. Aan het werk liet de schrijver een historische inleiding
voorafgaan en gaf voor den leek een reeks verklaringen van technische benamingen, terwijl een straatsgewijze lijst het zoeken in
het register gemakkelijk maakte.
De beteekenis van dit wijdsch repertorium zal nog toenemen naarmate de beschreven monumenten voorgoed verdwijnen — en van
hoevele moeten wij dat thans reeds na nog geen 20 jaar betreuren !
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De 25 hofjes, die minder aan den weg timmeren, hebben gelukkig
voor vrienden van het oude niet zóó te lijden van drang tot „vernieuwing". De lichtdrukken in Craandijk's boek spreken van
nog bestaande toestanden en omgeving. De bewerker achtte deze
fotokijkjes de hoofdzaak en noemde bescheidenlijk zijn historischen
tekst „bijschriften" bij de lichtdrukken. Wij slaan die bijschriften
hooger aan en kunnen het betreuren, dat een herdruk van het
gewilde boekje wel een plum votum zal blijken. Daardoor blijven
schrijver's Aanvullingen en verbeteringen, die de heer J.
CRAANDIJK in 1910 — 2 jaar voor zijn dood — in een afzonderlijk
boekje voor onze vereeniging bezorgde, hun waarde behouden
als appendix van het oorspronkelijk hofjesboek.
Tusschen Craandijk's en van der Steur's „Eggers" — het
aanleggen van liggers of repertoria schrijven onze statuten als eerste
conditio voor — kwam in 1906 het geschrift Over den huidigen
stand van het Costervraagstuk van den toenmaligen Rijksarchivaris in Zeeland Mr. R. FRUIN, die zijn voordracht in het
Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen — eerst gepubliceerd
in de Middelburgsche Courant — voor een herdruk in onze
serie afstond. Dit kleine boekje van nog geen 20 bladzijden is in
al zijn beknoptheid een keurig staal van populair-wetenschappelijke
samenvatting.
Onder de „Eggers" zouden wij, al is hun aantal van 12 hiervoor
wel wat te klein, ook kunnen rangschikken de reeks van typische
Haarlemsche stadsgezichten, die de heer P. VAN ALFF voor ons
schetste en in kleur afdrukte. De door hem in beeld bewaarde
commiezenhuisjes, een der Steendrukken uit de portefeuille Haarlem, brengen dezer maanden hun stervensgroet ; op de 50-jarige herdenking van Haerlem wijst of kent men hun standplaats zelfs niet
meer. Moge de bekoring van vele andere stadsbeelden — door
den teekenaar vastgelegd — nog het deel blijven van die na ons
komen. Neergeploft al voor onzen tijd zijn de Poorten van
Haarlem. In nieuwe houtsneden naar oude plaatjes zijn ze voor
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ons opgeleefd toen zij met bijschriften van den heer C. J. GONNET
in een aardig prentenboek ons een repertorium van aan sloopers
verkochte monumenten aanboden. Alle poorten, die Haarlems
omheining hebben gesierd doen mee, sommigen in twee, de
Kennemerpoort zelfs in vier aspecten. Gonnet geeft op de tegenoverstaande pagina's de korte geschiedenis dezer trouwe wachters,
die op een enkele na van den Haarlemschen bodem zijn verdwenen,
goeddeels in de eeuw waarin de leden van Haerlem geboren zijn,
toen men nog en passant bij een gemeentebegrooting en als bij
verrassing tot afbraak van de Kleine Houtpoort kon besluiten.
Meer vrede kunnen wij hebben met de roemlooze verdwijning
van het lugubere ambt van beul van Haarlem. De meester van
den scherpen zwaarde heette hij ietwat eufemistisch, in ieder
geval veel deftiger. De heer C. J. GONNET schonk in 1917 in een
geillustreerd boekie hierover zijn bijdrage tot de geschiedenis
der lastraffelijke rechtspleging, waarin men de gruwzaamheid
van „gerechtelijke" straffen in den loop der eeuwen kan vinden
aangestipt. De plaatjes bevatten een gesorteerde etalage van
martelwerktuigen, en o. m. nog een beulsrekening uit 1712, waarop
de meester voor het wurgen f 6.— in rekening bracht. Eerst in 1854
werd de lichamelijke tuchtiging afgeschaft, de doodstraf in 1870.
Nu dit alles verre geschiedenis is geworden, kan Gonnet's boekje
wel met droge oogen gelezen worden en ongetwijfeld met interesse.
Als specimen van historisch onderzoek van degelijken huize
getuigt mede de studie van den in 1912 ons ontvallen J. CRAANDIJK.
Aansluitend bij diens vroeger gepubliceerde Proeve eener geschiedenis van het geslacht Van Haarlem kwamen van dezen schrijver,
20 jaar geleden reeds, Eenige mededeelingen omtrent het
kasteel en de heerlijkheid Haarlem bij Heemskerk onze
uitgavenserie vermeerderen. Hierin bracht de heer Craandijk
met ziin lofwaardige nuchterheid in geschiedkundige kwesties
de door vroegere historici opgeschroefde beteekenis van het
huis en de heerlijkheid Haarlem tot haar bescheiden perken terug.
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Aan het slot van zijn gedrukte voordracht voegde de schrijver nog
allerlei genealogische bijzonderheden over het geslacht van Haarlem toe.
De oude stad Haarlem zelve is als „een half paradijs" in een
middelnederlandsch gedicht bezongen. Dit lofdicht „van \Toot'
1485" waarboven reeds het tegenwoordige Haarlemsche wapen
prijkt, schijnt later Karel van Mander geinspireerd te hebben
om rederijkersgewiis zijn nieuwe woonplaats aan het Spaarne
in een tweetal „beelden" uitvoerig te bezingen. Het terugvinden
dezer berijmde historien in een handschrift en als planodruk in
het Gemeentearchief gaf tot de uitgave der Drie lofdichten
op Haarlem gereede aanleiding; de bewerker J. D. RUTGERS
VAN DER LOEFF gal aan het slot, bij het portret van van Mander,
een korte levensbeschrijving van deze veelzijdige Renaissancefiguur.
De „Hortus medicus" of Stads-kruidtuin door Dr. H.
BITTER spreekt in een veel lateren tijd van den op- en nedergang
van den eerst (tegen het einde der 17de eeuw) in de buurt van
het tegenwoordige Kenaupark aangelegden tuin voor in hoofdzaak
geneeskrachtige planten, die later (1721) overgeplant werd naar
het hartje van de stad, het Prinsenhof, waar het huidige groene
vierkant met zijn standbeeld en zijn „pried" zwijgende getuigen
zijn geweest van een klein wereldje rond een gewichtig college:
het Collegium medico-pharmaceuticum. Plattegronden en afbeeldingen maken het gemakkelijk de tot een geheel verwerkte uittreksels uit de notulenboeken te waardeeren.
Een keurig en nauwgezet milieuschetser toonde zich weer
Dr. A. H. GARRER in Een Haarlemsch dichter uit de 18de eeuw,
een studie over leven en werken van Pieter Merkman. Poeet, zij
het van het 2de of 3de plan, die voor alles wat in zijn leven plaats
greep een dichterlijke ontboezeming neerschreef, vroolijk en
gezellig gezinshoofd, vermogend middenstander met aanvankelijk
bloeiende industriezaak is Merkman in de eerste helft der I8de
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eeuw min of meer een Haarlemsche beroemdheid geweest, wiens
woning een middelpunt van letterkundig leven vormde. Als prozaschrijver zou waarschijnlijk deze schilder van het klein burgerlijk
leven een blijvenden naam hebben kunnen maken, zoo hij — de
medewerker aan van Effen's Spectator — zijn talent in die richting
meer had willen ontplooien.
Tot Merkman's kring behoorden ook de leden van de familie
van Leeuwaerden. Zijn vierde vrouw Isabella en haar broer Justus
van Leeuwaerden zijn de stichters van het hofje, waarvan dezelfde
schrijver Dr. A. H. GARRER ter gelegenheid van het 150-jarig
bestaan ons de Geschiedenis van het Remonstrantsche hofje
1774- 1924 schonk. Een hoofdstuk in deze vereenigingsuitgave
geeft de beschrijving van het gebouw dat, een verbouwd overblijfsel
van het voormalige Ursulaklooster in de straat van dien naam,
nog de vage herinnering bewaart van den ouden toestand. Bouwkunstige bijzonderheden, mede in afbeelding, verklaren de metamorfose in de latere bestemming, er door het testament der stichters
aan gegeven. Uitvoerig geeft Dr. Garrer de geschiedenis van het
hofje in den loop der jaren, z66 weinig dor, dat men op bladz. 49
niet verveeld de bijlagen nog wat doorbladert en de verduidelijkende
platen aandachtig beschouwt.
Nog twee 18de-eeuwers, die Haarlem geheel of gedeeltelijk
toebehooren, hebben in onze boekjes een verdiende opmerkzaamheid
getrokken. Niemand minder dan Bilderdijk na zijn uitwijking
in 1795 is ons door Dr. J. F. M. STERCK in 1912 ten tooneele
gevoerd in een voordracht, die welhaast in een geillustreerde
uitgave voor Haerlem werd vastgelegd. De bekende Bilderdijkkenner, die zijne verhandeling met eenige herinneringen aan
Bilderdijk's Haarlemsche nadagen aantrekkelijk inleidde, schetste
• in deze studie over de verbanningsjaren (1795-1806) van den
dichter de moeilijkheden en tribulaties waarin zelfs of misschien
vooral genieen door de perikelen der levenskunst in politiek, in
financien en in liefdesaangelegenheden worden bestookt. Dr.
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dichter en zijn beide echtgenooten, bevat ook in de vier bijlagen
menige aardige bijzonderheid.
Een andere 18de-eeuwer : De dichter Jan van Walre geschetst
door Mr. H. PH. VISSER 'T HOOFT heeft tot in het 2de kwart der
19de eeuw een niet onverdiensteliike rol gespeeld binnen de wallen
van het kleine stadje Haarlem. Opziend natuurlijk met diep ontzag
tegen Bilderdijk, mocht hij zich zelf in het letterkundig leven
vooral als poeet en als verdienstelijk tooneelman een burger van
gewicht gevoelen, wien de zotskap van ridder-grootmeester van
Democriet bijwijlen niet kwaad stond. Zijn opgewekte bedrijvigheid
in woord en geschrift is zeker niet ijdel vervluchtigd in den af en
toe bewogen tijd waarin de min of meer kinderlijke Haarlemsche
wereld zijner dagen hem gewaardeerd heeft.
Een lange lijst van gedichten, tooneel- en prozastukken van
tusschen 1775 en 1836 besluit Mr. 'T HOOFT'S kenschets van dezen
Haarlemiet, die ook bij het meer nuchtere nageslacht wel in den
pas kan staan. Wie zich verdiept in Haarlem voor 100 jaar wordt
telkens door hem op den schouder geklopt.
Onze eerste secretaris J. W. ENSCHElA, die ook tot de oprichters
behoorde en wiens hand van verzamelaar en vastlegger nog in
onze statuten te speuren valt, vergat Haarlem niet toen hij reeds
spoedig zijn woonplaats naar elders had overgebracht. In 1920
na de eerder voor onze leden gehouden voordracht kregen wij
een blijvend aandenken aan zijn muziekhistorische kennis in:
Haarlem en de muziek van 1700 tot 1850, waarin hij de periode
van Haarlem's afhankelijkheid van Amsterdam in de 19de eeuw
liet volgen op een hoofdstuk, dat Haarlem's zelfstandig muziekleven in de achttiende eeuw uit allerlei herinneringen demonstreerde.
Een plaatwerk De Sint-Bavo of Groote Kerk te Haarlem
van den zelfden geleerde, uitgegeven in 1903 door den toenmaligen
uitgever Vincent Loosjes, ging later in het fonds onzer vereeniging
over. De leden die prijs stellen op het bezit dezer statige por-
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tefeuille van 16 lichtdrukken met zaakkundig toelichtenden tekst
van J. W. ENSCHEIA mogen zich haasten: er zijn nog slechts ruim
60 exemplaren voor hen beschikbaar.
Al heengegaan evenals de reeds genoemde Haerlemsche auteurs
Enschede, Gonnet, Bitter en Craandijk is de schrijver van het
tweetal elkaar aanvullende geschriften over een onderdeel der
kerkelijke en godsdienstige geschiedenis van Haarlem: Dr. M.
WOLFF, die in zijn Geschiedenis der Joden te Haarlem
1600-1815 en 1815-1890 een bijna geheel onbekend terrein
verkende en als geschoold gids in deze terra incognita voorging.
Vooral voor het oudste overzicht was de geleerde vorscher op
eigen onderzoek van de her en der in de stedelijke officieele stukken
verspreide notities aangewezen. Het zal zeker voor den bewerker
een voldoening geweest zijn dat zijn pen bij het einde van het
geschiedkundig onderzoek den groei en de toegenomen beteekenis
van het aanvankelijk minimale groepje tot een bloeiende Joodsche
Gemeenschap mocht hebben geboekstaafd. De teksten van beide
boekjes worden door afbeeldingen (o. a. van de oude en de nieuwe
synagoge en van de oudste Israelietische begraafplaats aan het
Bolwerk) verlevendigd.
Een repertorium, dat door uiterlijk en inhoud dadelijk aantrekt,
bezit ons fonds in het kloeke stratenboek dat de heer W. P. J.
°VERMEER nu 10 jaar geleden als vrucht van onverdroten onderzoek
persklaar kon aanbieden: Haarlemsche straatnamen. Naamlijst
der bestaande straten, pleinen, stegen en bruggen van Haarlem,
voorzien van historische en ophelderende aanteekeningen. Aan
zulk een werk bestond behoefte. Van de nieuwere straten zal
de doopceel altijd makkelijk te lichten blijven, maar de oude
namen, die niet voor zich zelf spreken, moeten worden achterhaald
en alleen een historisch onderzoek naar de oorsprongen kan de
nadere toelichting geven of althans de aanneembare hypothese.
„Een bescheiden bijdrage tot een verklarende naamlijst" noemt
de bewerker het resultaat van zijn arbeid; maar het brengt meer,
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al valt er voor dezen inventaris van adres antiquiteiten later nog
-

op ampliatie te hopen. Bij het werk behoort een kaart van de
gemeente, bijgewerkt naar de toenmaals nieuwste gegevens, die de
praktische bruikbaarheid van het stratenboek niet weinig verhoogt.
Een proeve van het vervolg, dat de heer Overmeer zich voorstelde
te zijner tijd aan zijn werk toe te voegen, een lijst n.l. van verdwenen
namen van Haarlemsche straten enz., in den loop der eeuwen,
zal de lezer in dit gedenkschrift aangetroffen hebben.
Over de oudste geschiedenis van Haarlem, lest best, kan
de Vereeniging zich gelukkig prijzen vrijwel afdoend te zijn ingelicht
door Dr. J. HUIZINGA, den tegenwoordigen hoogleeraar te Leiden.
Wij denken aan zijn meesterlijke verhandeling : De opkomst van.
Haarlem in deel IV en V van de 4e reeks Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, waarnaar de voor Haerlem
gehouden voordracht in 1907 bewerkt en in dat eigen jaar als
vereenigingsboekje gedrukt werd. Deze glasheldere en onderhoudende inleiding tot de geschiedenis der Spaarnestad toovert
ons ondanks de schaarschte van gegevens, waaruit die oudste geschiedenis moet worden opgebouwd, een levend middeleeuwsch
beeld, waarvan het genot bij het lezen als een andere perzik naar
meer doet smaken. Het uitverkocht raken van dit geschiedkundig
kleinmaarreintje kan te goeder ure ons bestuur aanleiding geven
aan den hooggeleerden schrijver een editio altera voor te stellen,
waaraan mogelijk de 20 jaar die er sinds de oorspronkelijke uitgave
verliepen eenige uitbreiding kunnen schenken.
Hiermede zijn de 20 zwijgende vrienden van de 25-jarige alien
nog eens langs het voetlicht getrokken. In hun groet bleef de
belofte spreken ick blyf getrou in 't soet Harlem, ontsproten als
zij waren stuk voor stuk uit de harten die voor de Stad en haar

Vereeniging geklopt hebben.

Ultgaven van de Vereeniging ,,HAERLEM".
PAUL VAN ALFF, Haarlem, 12 Steendrukken, f 7.50.
DR. H. BITTER, De „hortus medicus" of stads-kruidtuin van het
collegium medico-pharmaceuticum te Haarlem, 5o cent.
Ds. J. CRAANDIJK, De Haarlemsche hofjes, met 26 lichtdrukken,
(uitverkocht).
Ds. J. CRAANDIJK, De Haarlemsche hofjes, aanvullingen en verbeteringen, a 5o cent.
Ds. J. CRAANDIJK, Het kasteel en de heerlijkheid Haarlem,
50 cent.
J. W. ENSCHEDE, De St. Bavo of Groote Kerk, met tal van groote
platen, f 2.50.
J. W. ENSCHEDE, Haarlem en de muziek van 1700 tot 1850, met
3 platen, f I.—.
MR. R. FRUIN, De huidige stand van het Coster-vraagstuk, so cent.
DR. A. H. GARRER, Een Haarlemsch dichter uit de 18e eeuw,
50 cent.
DR. A. H. GARRER, Geschiedenis van het Remonstrantsche
hofje 1774-1924, f
C J. GONNET, De poorten van Haarlem, met 20 houtsneden en
bijschriften, 75 cent.
C. J. GONNET, De meester van den scherpen zwaarde te Haarlem,
met 5 platen, 75 cent.
PROF. DR. J. HUIZINGA, De oudste geschiedenis van Haarlem,
(uitverkocht).
W. P. J. OVERMEER, Haarlemsche straatnamen, met een kaart
van Haarlem, f 1.50.
J. D. RUTGERS VAN DER LOEFF, Drie lofdichten op Haarlem,
met 4 platen, so cent.
Dr. J. F. M. STERCK, Bilderdijk na zijne uitwijking in 1795, met
10 afbeeldingen, 75 cent.
J. A. G. VAN DER STEUR, Oude gebouwen in Haarlem, met 8o
lichtdrukken, f 7.50.
MR. H. PH. VISSER HOOFT, De dichter Jan van Wall* met
2 platen, f 1.50.
DR. M. WOLFF, De geschiedenis der Joden te Haarlem van 1600—
1815 (met 3 platen), 75 cent.
DR. M. WOLFF, De geschiedenis der Joden te Haarlem van 1815—
1890 (met 4 platen), 75 cent.
Bovenstaande ultgaven zijn voor de eden tegen de yew.=
melde prijzen, verkrijgbaar bij DE ERVEN F. BONN, Franke•traat 42.

