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INLEIDING
In de geschiedenis van ons vaderland neemt Haarlem geen onbelangrijke plaats
in. Het mag dan al niet steeds op de voorgrond treden als Amsterdam, toch
vinden wij ook telkenmale Haarlem genoemd en speelt het een rol in verschillende
belangrijke gebeurtenissen. Ook is Haarlem te beschouwen als het type van een
Hollandse stad, door handel en nijverheid opkomende in de Middeleeuwen, in
voile bloei, zowel door deze nijverheid als ook door de kunst in de gouden eeuw,
om in de I 8e eeuw in matheid en sleur te vervalien, totdat het, na zijn zwartste
tijd gedurende de Franse overheersing te hebben doorgemaakt, in de i 9e eeuw
weer langzaam tot opbloei komt.
Een afzonderlijke geschiedenis van Haarlem is daarom wel op zijn plaats,
vooral ook, omdat in Haarlem nog zoveel van het oude is terug te vinden, hetzij
in wezen, hetzij in naam, wat ongetwijfeld de geschiedenis van voorbije eeuwen
tot een meer levend iets maakt. Het moge mij gegeven zijn, in de volgende
bladzijden in het kort deze geschiedenis uiteen te zetten en tevens op de ons
nog resterende overblijfselen uit vroeger dagen te kunnen wijzen.
Van de jongste geschiedenis zal men echter in dit boekje alleen datgene
vinden, wat met het oude in direct verband staat. De beknopte vorm leent
zich minder goed tot een behandeling van de geschiedenis van eigen tijd.
Haarlem, Januari i 94 2
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De afbeeldingen zijn vervaardigd naar originelen in het gemeente-archief van
Haarlem, tenzij anders vermeld wordt.

I. OORSPRONG VAN HAARLEM
Over de betekenis van de naam van Haarlem bestaan vele veronderstellingen.
Sommigen brengen hem in verband met een legendans. chen heer Lem, anderen
schrijven hem toe aan een Gothische volksstam, de Herulen. Er zijn nog meer
verklaringen, die wij echter buiten beschouwing willen laten. Slechts dit staat
vast: klaarblijkelijk is het tweede deel van de naam 'heim' geweest, hetzelfde
woord als 'heem' in heemkunde, en zo wordt Haarlem verklaard als een heem
(woonplaats) op een stuk schrale zandgrond te midden der venen.
Haarlem ontstond daar, waar een der bochten van de rivier, het Spaarne, die
eertijds traag — Spaarne zou zijn afgeleid van spier, d.w.z. riet — van de Haarlemmermeer naar het Ij stroomde, het dichtst de grote heerweg naderde, die
aan de Oostrand der duinen van het Zuiden naar het Noorden liep en waar een
breed, iets harder en hoger gelegen terrein, het Zand, zich tot de rivier uitstrekte. Mogelijk was dit Zand een aanslibbing van de Beek, die bij de tegenwoordige Kaasmarkt in het Spaarne uitmondde.
In later eeuwen vinden wij de Beek grotendeels nl. in de jacobijnestraat en
Damstraat, overbouwd en op de Oude Groenmarkt overwelfd. Als een soort
riool zien wij hem dan in het Spaarne bij het Slepershoofd uitkomen. Op die
hoogte moet oudtijds ook een overzetveer zijn geweest, waaraan de naam
Veerstraat herinnert, terwiil de Damstraat wijst op een dam, die hier in of, vat
meer waarschijnlijk is, langs de rivier in de Beek heeft gelegen. Indien hier, zoals
vroeger algemeen werd aangenomen, in oude tijden het Spaarne werkelijk afgedamd zou zijn geweest, dan hebben stormvloeden deze dam later weer vernield,
want in I 285 werd het Spaarne, 'dair die wilde see invloeyde' (d.w.z. dat nog
in open verbinding met de zee stond), op een Noordelijker punt afgedamd.
Bij deze dam, waarin sluizen gemaakt zijn, is Spaarndam ontstaan.
Waar het Zand het Spaarne naderde was het beste punt, om tol te heffen
van de langsvarende schepen, en de landsheer, de graaf van Holland, wien dit
recht toekwam, had daartoe dan ook een gravensteen opgericht, een stenen gebouw of toren, waarvan de grondvesten nog in 1863 , bij de verbouwing van
de Wildemansbrug, gevonden zijn niet ver van de tegenwoordige Gravenstenenbrug. Dit stenen bouwwerk maakte deel uit van een grotere nederzetting, de
(1) Het is zelfs de vraag, of er wel stroom in de Beek is geweest en of hij niet, evenals de
Brouwersvaart en de Raaks, waarvan hij het verlengde was, deel uitmaakte van een water, dat
gegraven was van de venen echter de duinen naar het Spaarne. De naam Beek betekent water
en behoeft dus niet uitsluitend op stromend water te slaan. (J. M. Sterck-Proot. De li-larlemsche
Beek. Jaarboek 'Haerlem', 193 2).

`curia' of vroonhof van den graaf, waarvan de kern lag op Bakenes, de in het
Spaarne vooruitspringende landtong, thans begrensd door Koudenhorn en
Bakenessergracht. Het was tevens een soort versterking, gericht tegen de uit
het Noorden zo vaak zijn graafschap aantastende West-Friezen en woeste
Kennemer boeren, en stond onder het beheer van een grafelijken meier. Het
gezag van den meier strekte zich ook uit over het geheel van hoeven, bij de
'curia' behorende, de 'mansus' of zaalhoeve, waarop horige boeren waren gezeten. Voor de verdediging zorgden de gewapende dienstmannen, de ministerialen of ridders van Haarlem. Vele later zo bekende Haarlemse aanzienlijke
geslachten stammen van dezen af, als de Van Adrichems, Van Haarlems, Van
Schotens, Van Zanens, enz. Zij werden door den Graaf met goederen in de
omtrek beleend en bouwden daar hun adellijke huizen.
Bij deze bevolking voegden zich nu langzamerhand, vooral rondom het Zand,
de dam en de grote heerweg, tal van koop- en handwerkslieden, die daar een
gunstig terrein voor de uitoefening van hun beroep vonden. Het is uit deze

gemeenschap van kooplieden, handwerkslieden en boeren, dat de stad Haarlem
gegroeid is. Zij versterkten hun gebied met aarden wallen en houten poorten
en wisten voor zich van den landsheer stadsrechten to verkrijgen. Haarlem
moet alreeds in het begin van de I 3e eeuw omwald zijn geweest, maar voor de
eigenlijke verheffing tot stad wordt i 2 4 5 aangenomen, het jaar, waarin graaf
Willem II den inwoners de vele bijzondere voorrechten schonk, welke een stad
doorgaans boven het platteland verhieven.
Het gebied van deze stad was nog zeer klein. De grenzen waren het Spaarne
in het Oosten, de Oude Gracht en zijn verlengde, de Kraaienhorstergracht (thans
Nassaulaan) als 'der stede graft' in het Zuiden en Westen, in het Noorden de
Bakenessergracht en een singel vandaar naar het einde van de Kraaienhorstergracht, ongeveer ter hoogte van de tegenwoordige Ridder- en Nassaustraten.
Eerst in de 1 4e eeuw werd ook de buurt van Bakenes of Oud-Haarlem, zoals
het toen genoemd werd, binnen de wallen getrokken, waar de nederzetting het
karakter van 'curia' verloren had. De Gravensteen werd dan ook in i 3 59 door
den Graaf in leen gegeven aan een zijner Haarlemse ridders, Jan van Schoten.
De grafeliike tol was al eerder naar Spaarndam verplaatst. Verscheidene namen
van stegen en straatjes op Bakenes herinneren echter nog aan de grafelijke
nederzetting als Valkenstraat, Kokstraat, enz.
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II. MIDDELEEUWEN
De Hollandse graven vertoefden gaarne in deze streken. In de i z e eeuw had
graaf Flom-III al zijn lusthof in de Aelbrechtsbergh, aldus genaamd naar den
H. Adelbert, een Christenprediker in deze landen, later het huis te Bloemendaal geheten, waar het Petronellakapelletje nog lang herinnerde aan zijn gemalin, Petronella van Saksen. Het huis te Vogelenzang was het gelie&oosde
buitenverblijf van graaf Floris V.
Echter ook in Haarlem zelf heeft een vorstelijke woning gestaan, door den
Rooms-koning Willem II gesticht. De grote zaal van het Raadhuis, later, toen
de graven aan hun hof te 's-Gravenhage de voorkeur gaven, aan de stedelijke
regering afgestaan, zou oorspronkelijk de grafelijke ridderzaal zijn geweest,
terwijl een gebouwtje op de hoek van het Zand en de Smedestraat, waar thans
de Hoofdwacht staat, toenmaals als raadhuis dienst deed, zoals ook het opschrift aldaar vermeldt:
ranneer de Graef hier op het Sand
Syn Princenwoning had geplant,
So was dit loflijk oud gesticlit
Tot Haarlems Raedhuys opgericht.

De Hoofdwacht, tegenwoordig zetel der Vereniging Haerlem, is in de 17e
eeuw als particulier huis gebouwd, doch werd in i755 ingericht voor de wacht
van de schutterij, die daarv6Or op het Raadhuis lag.
Het is niet uitgemaakt, hoeveel van deze oude overleveringen betreffende
het grafelijk verblijf in Haarlem inderdaad juist is. Dat de Koningstraat naar
den Rooms-koning Willem II zou zijn genoemd, is beslis.t onjuist. Hij was oorspronkelijk een deel van de reeds eerder vermelde grote heerweg, de `via regia'
of koninklijke weg, die het Zuiden met het Noorden verbond.
Zeker is echter wel, dat Haarlem reeds in het begin van de i 3 e eeuw een voorname plaats in Holland innam. In I2o6 wordt bij het vredesverdrag tusschen
Lodewijk van Loon en Willem van Holland bepaald, dat laatstgenoemde naar
Dordrecht, Vlaardingen, Leiden en Haarlem zal gaan, om deze plaatsen op to
roepen, hulde aan Ada's gemaal te doen. Ze hadden dus al een bijzondere positie ten opzichte van het platteland.
Ook aan de Kruis.tochten hadden de Haarlemmers deelgenomen, met name
aan die van graaf Floris III van '188- I 190, maar het is zeer twijfelachtig, of zij
wel deel hadden aan de verovering van Damiate in 1219. De overlevering
3

echter, medegedeeld in de kroniek van Johannes van Leyden, die hier in de 15e
eeuw prior van het Karmelieterklooster was, wil, dat zij voor hun aldaar betoonde dapperheid hun wapen, eertijds uit slechts vier sterren bestaande, vermeerderd zagen met het zwaard van den Keizer, Frederik III, en met het kruis
van den patriarch van Jerusalem. De spreuk `Vick Vim Virtus' (de deugd heeft
het geweld overwonnen) is echter van later tijd; hij kwam voor op vaandels,
gebruikt gedurende de Spaanse belegering.
Aan de tocht naar Damiate herinneren ook de Damiateklokjes in de Grote
Kerk. Zij waren een geschenk van een klokkengieter, Johannes Dicks uit Aalst,
ter ere van zijn voorzaat Wijbo Wartena, die in '2'9 voor Damiate het leven
het, aan den eersten bisschop van Haarlem, Nicolaas van Nieuwland, bij diens
intrede in '562. Zij zijn in I 732 door het stadsbestuur vernieuwd en worden
nog altijd 's avonds geluid tusschen 9 en 9i uur.
De Grote of St. Bavokerk is van ouds de Haarlemse parochiekerk geweest,
want de Bakenesserkerk op Bakenes, die gesticht zou zijn door graaf Willem II
en gewijd was aan O.L. Vrouwe, was slechts een kapel. Reeds in de i 2e eeuw
wordt de Haarlemse parochiekerk genoemd, maar hij had een veel geringere
omvang dan de Grote Kerk, zoals wij die nu kennen; waarschijnlijk besloeg
het oude kerkje niet meer dan het koorgedeelte van de tegenwoordige kerk.
St. Bavo was een Zuid-Nederlandse ridder-heilige, die ook to Gent vereerd werd.
Volgens de legende zou hij den Haarlemmers verschenen zijn in de strijd tegen
de Kennemers, toen dezen in '268 de stad belegerden.
Een andere oude kerk was de kapel, later St. Gangolfskerk genaamd (naar
een anderen ridder-heilige), bij het oude gasthuis, dat al voor i3oo bestaan heeft.
Dit gasthuis stond even buiten de stadsgracht op de tegenwoordige Botermarkt, indertijd St. Gangolfskerkhof geheten.
Ook verschillende kloosters was het oude Haarlem rijk. In '249 schonk de
Haarlemse ridder, Simon van Zanen, zijn huis en erven aan de Zuidzijde van
het Zand aan de orde der Karmelieten, die daar een klooster op vestigden, dat
het gehele terrein bestreken heeft tussen de Spek- en Warmoesstraten, Anegang — d.i. toegang (tot het Spaarne) — en Grote Houtstraat. In de kloosterkerk bevonden zich muurschilderingen, voorstellende de graven en gravinnen
van Holland; de schilderijen in de grote zaal van het Raadhuis zijn kopieen hiernaar uit het eind van de 15e of begin van de i 6e eeuw. Vermeld werd reeds, dat
de kroniekschrijver, Johannes van Leyden, prior van dit klooster was. Slechts

een poort van een der uitgangen, de Guldenbergspoort (naar de Gulden berg
Karmel) in de Grote Houtstraat, is het enige, vat van dit kloostercomplex is
overgebleven.
4

Reeds eerder z 4 7) zou de graaf een deel van zijn erven bij zijn ridderzaal
hebben afgestaan aan de orde der Dominikanen of Predikheren, wier klooster
aldus achter het Raadhuls.kwam te liggen. Restanten hiervan zijn nog terug te
vm
. den in het Prinsenhof en het Pand. De Pandplaats is de oude kloosterhof
met kloostergang; de Pandpoort de toegangspoort tot het klooster. Een tweede
ingang bevindt zich in de Zijlstraat naast het Raadhuis.. De tuin van het Prinsenhof was oorspronkelijk kloostertuin. In I72! werd de stadskruidtuin of hortus
medicus hierheen verplaatst, terwijl een deel van het gebouw al sedert het eind
van de i 6e eeuw was ingericht voor de ontvangst van de prinsen van Oranje
en andere voorname personen. Ook de naam Jacobijnestraat herinnert aan deze
monniken, die vaak Jacobijnen werden genoemd naar hun klooster in de Rue
St. Jacques te Parijs.
In de 13e eeuw was hier ook reeds een Begijnhof, gesticht door den pastoor
van de parochiekerk, Arend van Sassenheim, die in 1262 aan de gemeenschap
der Begijnen zijn huis, erf, tuin en boomgaard afstond, welke gelegen waren
tussen de Jansstraat en de Bakenessergracht. Het Begijnhof bestond uit een
vijftigtal woningen en vijf conventen voor 'schamele' , d.i. onvermogende Begijnen, alsmede een kerk, alles gegroepeerd om een hof, waartoe enige poorten
toegang gaven.
Geestelijke ridderorden vestigden zich hier eveneens. Omstreeks i 3 i I stichtten de Tempelieren, wier orde echter al in I3I 2 werd opgeheven, een klooster
ten Zuiden van de stad, waaraan de Tempeliersstraat herinnert. Belangrijker was
de nederzetting der St. Jansridders aan de Jansstraat, die in i3 I o in Haarlem
kwamen. Hun klooster, dat stond op de plaats van het tegenwoordige Diaconiehuis.— de Janskerk was hun kerk — moet een prachtig gebouw zijn geweest,
waar in latere eeuwen de graven van Holland doorgaans logeerden, als zij te
Haarlem vertoefden. In de i5e eeuw woonde de bekende schilder Geertgen van
St. Jans in dit klooster, zonder zelf tot de orde te zijn toegetreden. Hij heeft
het gebouw echter wel met vele kunstwerken verrijkt.
In het begin van de i 4e eeuw moet te Haarlem ook een klooster der Lazaristen
gestaan hebben op de hoek van de Kleine Houtstraat en de Oude Gracht. In dit
gebouw was later een bank van lening gevestigd, sedert 1662 de stedelijke
bank van lening. Een der vertrekken, de lapel' genaamd, doet inderdaad
denken aan een bidcel van een klooster.
Al neemt men aan, dat Haarlem eerst in r245 door het privilege van graaf
Willem II stad is geworden, toch zullen vele daarin genoemde voorrechten
eenvoudig een bevestiging zijn geweest van reeds bestaande, als b.v. de vrijdom
van tollen in het gehele graafschap. De meest ingrijpende en belangrijkste ver5

andering was echter de invoering van de rechtspraak door Schout en Schepenen,
een grote verbetering op het oude landrecht , dat met zijn omslachtige ouderwetse rechtsvormen voor een handelsgemeenschap, als Haarlem toen in hoofdzaak was, te belemmerend werkte. Schout en Schepenen kregen ook de bevoegdheid, keuren en ordonnantien te maken, en vormden aldus tevens het stadsbestuur. Door hun poorterschap werden de inwoners van de stad vrije mannen.
Voor wat hoort echter ook wat. De Haarlemmers werden tevens verplicht tot
het opbrengen van een jaarlijkse bede aan den Graaf en de levering van een zeker
aantal manschappen voor zijn heervaart.
Floris V bevestigde in i z 7 3 de privilegien, die zijn vader Haarlem had verleend en breidde deze in i 2 7 4 nog uit met de vergunning, om van verschillende
handels- en gebruikswaren accijns te mogen heffen. De accijns was de belasting,
waaruit stadsbesturen gewoonlijk de stedelijke uitgaven, grotendeels bestaande
uit het onderhoud van wallen en poorten, betrokken. Lift deze Haarlemse accijnsbrief is, door de opsomming van al de waren, waarvan de belasting verschuldigd was, goed na te gaan, wat voor handel en bedrijf aldaar bestonden.
Haarlem blijkt dan nog hoofdzakelijk handelsstadje te zijn; vooral de lakenhandel
neemt er een voorname plaats in. De handelaars betrokken hun laken uit Vlaanderen, dat toen reeds een centrum van weverijen was. In Haarlem zelf was de

nijverheid echter toen nog voornamelijk een vervaardiging van de gewone verbruiksartikelen op kleine schaal door de ambachtslieden, schoenmakers, smeden,
bakkers, zadelmakers, enz. Slechts twee bedrijven bereikten een grotere omvang

en exporteerden: de bierbrouwerijen, waarvoor het heldere water aanvankelijk
uit het Spaarne, later, toen dit daarvoor niet meer geschikt was, uit de plassen
achter de duinen via de Brouwersvaart betrokken werd, en de scheepsbouw,
welke zich vooral om het Spaarne concentreerde. De Scheepmakersdijk herinnert aan deze industrie. Het bier was vroeger de volksdrank bij uitnemendheid
en het Haarlemse bier heeft zich grote vermaardheid verworven. De bierbrouwers waren te Haarlem ook altijd mannen van aanzien. Ter bevordering
van de Haarlemse brouwerijen verbood graaf Willem V in r 3 5 2 de verkoop en
het verbruik van vreemde bieren in Kennemerland.
In de r 4e eeuw kwam ook in Haarlem zelf de lakenindustrie op. Ten gevolge
van grote gildenoproeren in de Zuid-Nederlandse steden, Yperen en Brugge,
op het eind van de r 3 e eeuw, vestigden vele Vlaamse wevers zich daarna in
Noord-Nederland, vooral te Dordrecht, Leiden en Haarlem.
Door de toeneming van de bevolking breidde de stad zich dan ook uit en wel,
behalve met de buurt van Bakenes, voornamelijk over het Spaarne, eerst tot
aan de Burgwal, die nooit alhier, zoals bijv. te Amsterdam, een eigenlijke stads6

PANDPLAATS
Naar tekcning van A. Rademaker, c. 1720

AELBRECHTSBERGH
Naar tekcning van C. Drunk, c. 173o

ZIJLKLOOSTER
Naar aquarel van J. Pannebakker, 1817

wal is geweest, en op het eind van de i 4e eeuw tot aan de Heren-, Oost- en
Papentorenvesten. De Spaarnwouderpoort, later genaamd de Amsterdamse
Poort, de enige der oude stadspoorten, die nog behouden is, moet in deze tijd
gebouwd zijn, als ook de Schalkwijkerpoort, die aan het begin van de Schalkwijkerweg stond.
In de buurt over het Spaarne plaatste men aanvankelijk ook de ramen der
wevers, dat zijn de rekken, waarover zij hun laken te drogen hingen, doch toen
Haarlem allengs weer volgebouwd raakte, was het vooral aan de Zuid-Westzijde
van de stad, over de Oude Gracht, dat deze Vlaamse emigranten zich nederzetten.
De i 4e eeuw is aldus als tijdperk van opbloei te beschouwen, ofschoon verschillende branden Haarlem hebben geteisterd, hetgeen, daar de meeste huizen
nog van hout waren, vaak op een verwoesting van bijna de halve stad neerkwam.
Daartegenover stond, dat Haarlem in deze eeuw voor oorlogsgeweld vrijwel
gespaard bleef. Bekend is, hoe in i 3 o 3 de Haarlemmers uittrokken, om Witte
van Haemstede, die te Zandvoort geland was, ten einde de rechten van den
wettigen vorst, jan II, te verdedigen tegen den Vlaamsen graaf, Guy van Dampierre, bij te staan in zijn strijd tegen de Vlamingen, die Holland waren binnengevallen, en hoe zij hen bij het Manpad versloegen. Overigens was Haarlem meer
het toneel van ridderlijke steekspelen op het Zand, waarin vooral de tiid van
graaf Willem III, biigenaamd den Goede, uitblonk.
Toen echter de Hoekse en Kabeljauwse oxisten in Holland woedden, werd
ook Haarlem daarin betrokken en het schaarde zich met andere Hollandse steden
als Dordrecht, Delft, Leiden en Amsterdam aan de zijde van graaf Willem V
tegenover zijn moeder, Margaretha van Henegouwen. Op het eind van deze eeuw
bestreden de vijandige partijen elkaar zelfs in de stad, waar hoer Simon van
Zanen in zijn huis in de Koningstraat, tussen Jacobijnestraat en Stoofsteeg,
bestookt werd (1 3 77), maar zijn tegenstanders wist of te slaan. Bij het oproer.
dat in I 40 5 na de dood van hertog Albrecht te Haarlem losbarstte, verloor
deze vurige Kabeljauw evenwel het leven.
Van de graven echter mocht de stad om zijn trouw en hulp, hun bewezen,
vele malen beloningen in de vorm van privileges ontvangen, welke zijn opbloei
bevorderden, zoals het bovengenoemde verbod van vreemde bieren. Zo beloofde Willem V ook, dat de goederen van een veroordeelde slechts voor de
helft aan hem verbeurd verklaard zouden kunnen worden, en gaf de stad in
3 5 5 het recht van jaarmarkt te houden op St. Lucasavond (1 7 October). Fen
kruis, in de poort gehangen, was het teken, dat ook ballingen dan ongemoeid
in de stad konden komen. De poort werd daarnaar Kruispoort geheten en de
7

Kruisstraat voerde van deze poort naar het Zand. De andere poort aan de
Noordzijde heette de Janspoort naar het daar dichtbij gelegen klooster der
St. Jansheren. Hij stond ongeveer op de 'cruising van de Jans- en Ridderstraten.
Hertog Albrecht begiftigde Haarlem in i 3 89 met de Grote of Latijnse School,
welke gevestigd werd op een terrein tussen de beide Schoolstegen. In r 3 90
stond hij de Baan, een veld ten Noorden van Den Hout gelegen, of tot een
speelveld voor de burgerij. Ook behoorde Haarlem tot de Hollandse steden,
die in I 3 94 vrijgesteld werden van het stapelrecht van Dordrecht, d.w.z. van
de verplichting, om verschillende langs de rivieren ingevoerde waren (wijn,
koren, hout) eerst aldaar ter markt te brengen, om daar de nodige ongelden
te betalen.
Het is reeds in deze eeuw, dat verscheidene liefdadige stichtingen in Haarlem
vermeld worden. In het begin van der 4e eeuw bestond nog slechts het gasthuis
en het college van de H. Geestmeesters. Het eerste, dat, zoals hiervoor gezegd
is, stond op de tegenwoordige Botermarkt, d.w.z. buiten de poort aan de
Houtzijde, was aanvankelijk slechts, wat de naam aanduidt, een tehuis voor
gasten, nl. voor moede en zieke reizigers, die niet var het sluiten der poorten
in de stad hadden kunnen komen. Langzamerhand nam echter de verpleging
er de voornaamste plaats in, terwijl ook wel proveniers werden ingenomen,
inwonende gasten, al of niet tegen betaling of prove. Als zij niets of slechts
weinig betaalden, woonden zij beneden in een zaal; de echte proveniers hadden
kamertjes boven in het gasthuis. De besmettelijke zieken, met name de melaatsen, werden sedert 13 9 3 verwezen naar het Leprooshuis ten Noorden van de
stad in het z.g. Zieken, thans bekend als Haarlems Tehuis voor Ouden van
Dagen. In 14 13 bepaalde de Graaf, dat de melaatsen uit geheel Holland alhier
moesten worden geschouwd.
De H. Geestmeesters hadden de zorg voor alle 'regte armen' , ouden en gebrekkigen, wezen en vondelingen. Zij hielden op gezette tijden brooduitdelingen, gezeten in de H. Geestbank in de Grote Kerk, welke nu nog aanwezig
is. In I 394 schonk Coenraad Cuser, heer van Oisterwijk, zijn huis op de hoek
van de Krocht en de Kruisstraat aan de stad, opdat de H. Geestmeesters er
oude en gebrekkige lieden in zouden herbergen. Dit werd het z.g.n. Heilige
Geesthuis, dat later speciaal voor wezen werd bestemd en als Weeshuis bekend
stond.
Nog meer liefdadige stichtingen werd Haarlem in deze jaren rijk. De Haarlemse St. Jansridder Dirk de Roeper had in 13 90 het St. jansgasthuis gevestigd
bij het St. Jansklooster in de Korte Wijngaardstraat en in r 395 werd het eerste

Haarlemse hofje gesticht door de weduwe van Dirk van Bakenes naar bepa8

lingen, in zijn testament vastgelegd. Het zijn de z.g.n. Bakenesserkamers in
de Wijde Appelaarssteeg bij de Bakenessergracht, woningen voor oude vrouwen, die, behalve vrij wonen, tevens uitdelingen 'in natura' (preuves) kregen.
Op de poort van dit hofje staat vermeld:
Gestic. ht van Dirk van Bakenes
Voor vrouwen acht en tweemaal ses.

De aardigheid hiervan is dat men het kan opvatten als voor z o vrouwen,
maar ook voor vrouwen van (minstens) 6o jaar.
Enige verandering in het stadsbestuur is in de 14e eeuw merkbaar. Naast
de Schepenen zijn Raden opgekomen, die met hen de keuren maken. Het waren
mannen, die de Schepenen in moeilijke gevallen te rade riepen. Op het eind van
deze eeuw vinden wij de keuren mede vastgesteld `by goetduncken der rijckheit
ende der vroetscap'. Hier blijkt dus het aantal, dat voor gewichtige besluiten geraadpleegd werd, zeer uitgebreid en wel tot de rijkste en wijste mannen van de
stad. Waarschijnlijk bestond de vroedschap voornamelijk uit degenen, die
schepen of raad geweest waren, en ontstond zo een klasse van notabelen, waaruit
steeds weer de magistraat gekozen werd.
Opnieuw werd Haarlem in de binnenlandse twisten tussen Hocken en Kabeljauwen verwikkeld, toen wederom een vrouw, Jacoba van Beieren, aan het
bewind kwam. Tot dusver had de stad de graven uit het Beierse huis bijgestaan
met geld en manschappen in hun talrijke oorlogen en aanvankelijk was Haarlem
ook, volgens belofte aan den vader gedaan, Jacoba trouw, hoewel ook haar oom,
Jan van Beieren, een grote aanhang in de stad had. Doch haar huwelijk met
den hertog van Gloucester maakte velen van haar aanhangers van haar alkerig,
zodat Haarlem ten slotte de partij van haar vroegeren echtgenoot, Jan van
Brabant, koos. Hierop trok zij, gesteund door de vijandige Kennemer boeren,
tegen de stad op en belegerde hem in i 4 2 6 gedurende enige weken. Doch de
nadering van haar tegenstander, hertog Filips van Bourgondie, met een machtig
Leger noodzaakte haar, het beleg op te breken. Echter verspeelde Haarlem er
zijn mooi bos, Den Hout, mede, dat op last van den stadhouder van Holland,

Jacob van Gaesbeek, die de verdediging leidde, omgehakt was. Daarentegen
werd het Hoekse slot Brederode door de Kabeljauwen verwoest.
Reeds beschikte Haarlem over een eigen militie, de schutterij, die in i 402
was ingesteld. Wel is waar moest deze ook het verplichte aantal manschappen
voor de heervaart van den Graaf leveren, maar Loch werd hij meer en meer de
verdediger van de stedelijke overheid in de stad zelf. In de i 5e eeuw werden
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naast het oude glide van de kruisboogschutters die van de voet- en handboog
schutters opgericht, respectievelijk onder bescherming van den H. Ions' en
den H. Sebastiaan als patroons. Toen in t 444, door de komst van uit Amsterdam verdreven ICa.beljauwen, de vijandige partijen weer binnen Haarlem slaags
raakten, stonden de schutters echter aan de zijde van de oproerlingen tegenover de Hoekse heren, die toen in de regering zaten. Isabella, de gemalin van
Filips van Bourgondie, kwam in de stad om vrede te stichten, doch werd,
toen zij de sleutels der poorten eiste, zeer onbehoorlijk behandeld. Deze be-

g kostte Haarlem een grote boete. Een aantal notable burgers moest
hertog Filips op de knieen, blootshoofds en met gevouwen handen pardon
komen vragen. De regering werd toen in een Kabeljauwse veranderd.
Ook in de 15e eeuw was enige verandering in de regeringsvorm ingetreden;
naast Schepenen en Raden traden nu Burgemeesters op, die naderhand aan het
hoofd van het stadsbestuur zijn gekomen. Zij werden eerst door den Graaf
aangesteld, later, evenals de Schepenen, door hem gekozen uit een dubbeltal,
dat, aanvankelijk slechts indirect, door vroedschap en rijkdom werd opgemaakt. Toen gravin Maria aan de regering kwam (1477), stond zij toe, dat deze
dubbeltallen werden opgemaakt door een college van 24 personen, gekozen
door de vroedschap en rijkdom van de stad en met dezen in belangrijke zaken
opgeroepen. Langzamerhand zijn deze z 4 zelf het college, Vroedschap of
Raad genaamd, geworden, dat altijd zichzelf aanvulde. In het begin van de i 5e
eeuw traden voor het eerst inzake het finantieel beheer thesauriers op, die de
stadsrekeningen opmaakten, welke sedert 1417 op het gemeente-archief aanwezig zijn. Weldra kwamen ook de eerste stedelijke ambtenaren voor in de
personen van de timmermeesters of stalisfabriekmeesters, die het oppertoezicht
hadden over alle stedelijke werken.
Men mag de i5e eeuw zeker niet voorbijgaan zonder de gebeurtenis in herinnering te brengen, welke Haarlem in deze eeuw terecht of ten onrechte een
bijzondere befaamdheid heeft gegeven, te weten de uitvinding van de boekdrukkunst. Geschiedschrijvers uit latere tijd als Hadria.nus Junius, een bekend Haarlems geleerde uit de 16e eeuw, vermelden naar een oude overleverm• g, hoe
Lourens Jansz. Coster te Haarlem het drukken met losse letters zou hebben nitgevonden en reeds gedrukt zou hebben, voordat Johann Gutenberg te Mainz dit
deed, doch tot dusver is men er nog niet in geslaagd te bewijzen, dat de oude
drukken, welke uit deze drukkerij afkomstig zouden zijn, de z.g.n. 'Costeriana' ,
inderdaad ouder zijn dan de oudste bekende drukken uit Mainz, terwijl evenmin
vaststaat, dat deze 'Costeriana' inderdaad uit een Haarlemse drukkerij stainmen. In ieder geval is het zeker, dat de boekdrukkunst, zo hij al in Haarlem
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mocht zijn uitgevonden, zijn bakermat heeft gehad in Mainz en zich vandaar
over de wereld verbreid. Echter hebben de Haarlemmers altijd de roem van de
uitvinding voor hun stad opgeeist en zelfs door monumenten Costers nagedachtenis hooggehouden.
De Grote of St. Bavokerk is een andere en meer vaststaande roem van de 15e
eeuw. Op het eind van de 14e eeuw maakte men plannen tot herstel van de parochiekerk, waarom de Paus in 13 97 een aflaat schonk aan ieder, die de St. Bavo
op Zondag na Pinksteren bezocht en geld voor de bouw gaf; dit is daarna uitgebreid tot het bouwen van een nieuw bedehuis. Men begon met het nieuwe
koorgedeelte om de oude Romaanse kerk heen te bouwen, die omstreeks 1470
werd afgebroken. De bouw van deze Gothische kerk duurde de gehele 15e eeuw
door, om eerst in 15 2 o, althans wat de buitenbouw betreft, beeindigd te
worden met een houten, met lood bedekte toren. Aanvankelijk had men gedacht
een stenen toren op het kruisgewelf te zetten, doch daarvoor bleek dit niet stevig
genoeg te zijn. Nog is gedurende de eerste helft van de 16e eeuw aan de binnenbouw van de kerk verder gewerkt. In het bijzonder valt hiervan te vermelden de
beschildering der pilaren, die eerst, nadat zij na de invoering van de Hervorming
overkalkt waren geweest, in de vorige eeuw (1 86o) weer is blootgelegd. Dikwijls
geeft de voorstelling op een pilaar aan, welk gilde bier een altaar heeft gehad.
Verder zijn het prachtige koorhek (1 5 I o) en de koorbanken (1 5 I 2) in het koor
meesterwerken van smeed- en houtsnijkunst, evenals de H. Geestbank, waarin de
H. Geestmeesters hun uitdelingen hielden, en de preekstoel, een 17e eeuws
kunstwerk. Een koperen lutrijn, in de vorm van een pelikaan, stamt ook nog uit
de Middeleeuwen, maar de z.g.n. Damiate scheepjes, welke altijd zeer de aandacht trekken, zijn modellen van oud-Hollandse schepen uit de 17e eeuw. De
kerkklokken, alsmede de doodsklokken en de poortklok, welke laatste het
openen en sluiten der poorten aangaf, werden echter in het Klokhuis gehangen,
een stenen toren op het kerkhof, dat van ouds om de kerk was gelegen. Het gedeelte, waarop het Klokhuis stond, is thans Klokhuisplein geheten. De firma
Enschede heeft in 1918 in de vorm van dit oude Klokhuis een toren aan zijn
kantoorgebouwen aangebouwd, die evenzo van de Grote Markt of zichtbaar is.
Ook het aantal kloosters en liefdadige stichtingen nam in de 15e eeuw sterk
toe. Achttien kloosters is Haarlem dan rijk, waaronder verscheidene van vrouwen, die leefden volgens de 3e orde van St. Franciscus, als het Ceciliaklooster
(Ceciliasteeg), Margarethaklooster (Margarethastraat), Maria Magdalenaklooster (Magdalenastraat), Ursulaklooster (Ursulastraat). St. Franciscus had
nl. eerst de orde der Minderbroeders voor mannen, daarna die der Clarissen voor
vrouwen gesticht. Zijn 3e regel was echter minder streng en eiste o.a. geen
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kloostergelofte. Tussen de Grote en Kleine Houtstraat vond men to Haarlem
een groot klooster der Minderbroeders, dat aan het Heiligland zijn naam heeft
verleend.
Bekend is vooral ook het Zijlklooster in de Zillstraat — waar tegenwoordig
het Post- en Telegraa&antoor staat — een groot nonnenklooster, aanvankelijk
ook van Franciscaner zusteren, die later echter de regel van St. Augustinus
volgden (evenals trouwens de zusters van het Ceciliaconvent). De bewoonsters
van het Zijlklooster werden genoemd inonnen regularessen van Zij1'. I De kerk
van dit klooster heeft hier nog tot het begin van de i 9e eeuw gestaan, gebruikt
voor allerlei doeleinden, als bergplaats voor ammunitie, uitdelingen, door de
Aalmoezeniers gedaan, ja, zelfs als paardenstal in de Franse tijd. De klok op
de toren was vooral van nut voor de veerschuiten, die in de Leidse trekvaart
naar Leiden vertrokken. •
In de Barrevoetestraat stond het klooster der Karmelitessen of Barrevoeterzusteren; in de Witte Herensteeg een klooster van de orde der Premonstreiten
of Norbertijnen, gewoonlijk om hun kledij heren' genaamd. Ook om
de stad verrezen enkele kloosters: ten Noorden in Schoten werd in het begin
van de i 5e eeuw het Reguliersklooster gesticht. Hier stond later de buitenplaats
"t Clooster' en vindt men nu de Klooster- en Reguliersstraten. In het Zuiden
in Heemstede was het Cistercienser klooster 'Hemelspoore. Ook daar trof
men in latere tijd een buiten ''t Clooster' aan, alsmede een Cloosterweg, die
thans leidt naar het seminarie Hageveld.
Van de liefdadige stichtingen noemen wij in de eerste plaats het St. Barbaragasthuis, dat heer Hugo van Assendelft in 1 4 3 5 aan de stad in beheer opdroeg.
Het was eveneens bestemd voor oude lieden, doch is in de 19e eeuw 84 I ) in een
bewaarschool veranderd. De gevelsteen van de Barbarabewaarschool in de
jansstraat geeft duidelijk weer, hoe zo'n oude gasthuiszaal er vroeger uitzag.
Het gedichtje er onder vermeldt:
Oindat wy out ende behoeftk h schenen verlaten,
Heeft Hugo van Assendelf bier gesticht tonser baten.

Het volgend jaar I 4 36) werd een dergelijke inrichting, het St. Jacobsgasthuis
gesticht over het Spaarne in de Hagestraat. Het stond onder beheer van het
St. Jacobsgilde, dat oorspronkelijk bestond uit personen, die een bedevaart
(i) Ziil betekent eigenlijk water en slaat waarschijnlijk op de Brouwersvaart, die hier in de
stad kwam.
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SLAG OP DEN HAARLEMMERMEER, 1573
Naar tekening van T. Jelgersma, 175o, naar schilderij van H. Vroom, 1629

SPAARNE BIJ DE BROUWERIJ 'HET DUBBELD ANKER'
Naar aquarel van C. van Noorde, 1765

naar Santiago di Compostella in Spanje hadden gedaan; later waren deze pelgrims in de minderheid, maar legde het gilde zich in het bijzonder op de verering van St. Jacob (Santiago) toe.
Ook enige hoes zijn in de i 5e eeuw opgericht als het Brouwershofje in de
Tuchthuisstraat, dat bedoeld was voor arme brouwersmeiden en toebehoorde
aan het St. Maartens- of Brouwersgilde. Het mooie hofje in de Barrevoete-

straat, het Gasthuishofje of Hofje van Loo, werd in 1489 gesticht door Simon
Pietersz. van Loo en zijn vrouw. Het is misschien het hofje, dat het meest door
schilders en tekenaars is afgebeeld om zijn schilderachtigheid, die te voorschijn
is gekomen, toen in 1885 de Barrevoetestraat verbreed werd en daarmede de
muur weggenomen, die het hofje tot dusver van de buitenwereld had afgesloten.
Op de pomp vindt men het wapen van het St. Elisabethsgasthuis, de drie
kronen van de H. Elisabeth. Het wordt nl. beheerd door de gasthuismeesters
van het St. Elisabethsgasthuis. Dit gasthuis, aanvankelijk het Nieuwe Gasthuii
genaamd in tegenstelling tot het Oude Gasthuis op het Gangolfskerkhof, was
omstreeks 400 gebouwd tussen de Koningstraat en de Grote Houtstraat en
nam allerlei zieken op, naast proveniers. Het moet een groot complex van gebouwen zijn geweest, gedeeltelijk van steen en met leien bedekt, wat toen al
een hele bijzonderheid was, daar de meeste particuliere huizen van hout waren
en bedekt met stro. Het had ook een eigen bakkerij en slachthuis en beschikte
over flinke graanvoorraden, waarmede het tijdens het beleg. der Spanjaarden
in I 572 /73 de stad nog vele diensten heeft kunnen bewijzen. Naast dit gasthuis bleef het St. Gangolfsgasthuis bestaan als een soort succursaal en wel in het
bijzonder voor besmettelijke ziekten als de pest, die toen heel vaak heerste.
Al deze stichtingen wijzen in de eerste plaats op de welstand en weldadigheidszin van de burgerii, want het waren alle instellingen van particulieren, maar
tevens ook op de vraag er naar. Inderdaad werd in de stad ook veel armoede
geleden, vooral onder de handwerkslieden.
Haarlem was aanvankelijk een handelsstad. In het begin van de i5e eeuw had
het al betrekkingen tot de Hanze, het verbond van de Noord-Duitse handelssteden, waartoe ook zoveel Nederlandse koopsteden waren toegetreden. De
Haarlemse schippers voeren zelfs op Schonen in Zweden, zodat hier een Schonenvaardersgilde kon ontstaan.
Doch Haarlem werd langzamerhand meer en meer een industriestad. Vooral
de textielnijverheid nam geducht toe en men breidde nu ook het stadsgebied
uit door het Zuid-Westelijk gedeelte, waar vooral de wevers zich gevestigd
hadden, binnen de wallen te trekken. Vele namen van straten alhier herinneren
aan hen en hun bedrijf en herkomst, als de Wol- en Lakenstraten, de Vlaming13

straat, de Drapenierstraat, de Raam- en Voldersgrachten. I Door het annexeren
van deze wijk werd de stad bijna verdubbeld.
Door de uitbreiding met dit stadsgedeelte ontstonden in de loop van de i5e
eeuw de vesten en singels, die wij thans kennen als Kamper-, Gasthuis- en Raamvesten en -singels in het Zuiden, de Zijl- en Kinderhuisvesten en -singels in het
Westen, alsmede de verbinding tussen deze, een lange, rechte singel ter hoogte
van de tegenwoordige Wilhelminastraat. Deze wallen werden bovendien, met
het oog op de verdediging tegen vuurwapenen, waartoe al reeds het beleg van
jacoba had genoopt — stenen kogels uit dit beleg worden bewaard in het
Frans Halsmuseum — niet slechts van aarde gemaakt, maar in de loop van de
15e en i 6e eeuw versterkt met dubbele stenen muren, verbonden door wulven,
waarop hier en daar torens verrezen als uitzichtposten en om langs de wallen
te kunnen schieten. De ruimte voor de muren, gordijn genaamd, werd veelal
beplant met doornhagen, om den vijand de nadering te belemmeren. De eerste
Grote en Kleine Houtpoorten, alsook de Zijlpoort zijn in deze tijd gebouwd,
doch op het eind van de i 6e en in het begin van de i 7e eeuw, toen zij in verval
waren gekomen, door nieuwe poorten vervangen.
De textielnijverheid, welke zo'n grote plaats in Haarlem innam, was hier
meestal klein bedrijf. Een drapenier had gewoonlijk een aantal wevers, ververs
en volders voor zich aan het werk, die in hun eigen huis met hun gezellen arbeidden, doch de strenge gildenkeuren verhinderden, dat dezen ooit zelf drapenier konden worden. Immers ook in Haarlem hadden de verschillende handwerkslieden zich georganiseerd tot broederschappen, de gilden, welke onder het bestuur stonden van hun overlieden, doorgaans deken en vinders genaamd, en
een heilige tot schutspatroon hadden, als St. Maarten voor de brouwers,
St. Jozef voor de timmerlieden. De verschillende ambachten waren hierdoor
scherp gescheiden. Van de oude gildehuizen is weinig overgebleven; alleen een
gevelsteen op het Goudsmidspleintje met het onderschrift Dit is de goudsmitscamer' duidt aan, .dat hier het gildehuis der goudsmeden heeft gestaan.
De zware gildeproef, welke door hen, die zelf meester wilden worden, moest
worden afgelegd, beperkte zeer het aantal bazen, zodat de meeste handwerkslieden als gezel in loondienst bleven. Het levenspeil van deze handwerkslieden
was zeer laag en het is dan ook niet te verwonderen, dat het oproer van het
z.g.n. Kaas- en Broodvolk hier weerklank vond. In i492 verscheen nl. het
door hongersnood uitgemergelde boerenvolk van over het IL dat, om cen nieuwe
(I) De ramen werden in 1498 hierheen verplaatst. Vollen is een bewerking in de volmolen,
wlarin het laken met reinigende middelen geperst worth.
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STADHUIS BII HET BEZOEK VAN PRINS MAURITS IN 1615
Naar gravure van H. Spilman, 1753, naar schilderii van P. Saenredam, 163o

'HOF VAN HOLLAND'
Naar aquarel van W. I. Boogaard, 1865

belasting tot onderhoud van de staande legers in opstand was gekomen, v6Or
de Kruis.poort. Deze werd hun door de ontevreden elementen in de stad geopend. De woede der oproerlingen keerde zich tegen de magistraat en de gehate schout, Klaas van Ruyven, werd met enige anderen vermoord. Zijn lichaam
werd in stukken gesneden en zijn vrouw in een mand toegezonden met de
volgende weinig kiese boodschap:
0, vrouwken van Ruyven,
Aen deze boutkens zuldy kluyven.

Groot was echter de straf van den landsheer voor dit misdrijf en wederom
werd Haarlem zwaar beboet; de grafelijke domeinen, welke de stad in leen had,
werden hem afgenomen, en bovendien de privileges ingetrokken. Dit was meer
dan de toch al wankele finantien van de stad konden dragen. Immers met deze
finantien was het in de loop van de i5e eeuw bergafgegaan. In i 4 26 was Haarlem
nog de hoogst aangeslagene geweest in de bede van graaf Filips den Goede,
maar de binnenlandse onlusten, de steeds meer eisende oorlogen van Karel den
Stoute en ten slotte de zware bocten, die de stad moest opbrengen, hadden
hem zeer verarmd. Hoe de burgerii was achteruitgegaan blijkt uit de 4 enqueste
en informacie...' van '494, I die vermeldt , dat er van de 2426 'haertsteden'
475 leeg stonden en 384 bewoond werden door `personen die bij de aelmissen
leven'. Dit alles leidde er toe, dat Haarlem z.g.n. brieven van atterminatie moest
vragen, d.w.z. uitstel van betaling der lopende renten. Het was nl. bij de steden,
die hun grotere uitgaven aan verdedigingswerken, alsmede de beden aan den
vorst niet meer alleen uit de accijnsen vermochten te bestrijden, de gewoonte
geworden, geld op te nemen op lijf- of losrenten, welke laatste aflosbaar waren,
terwiil de,eerste op een leven waren vastgezet. Vaak werden de steden door
den landsheer gedwongen op dergelijke wijze, ten behoeve van zijn eisen, zich
geld te verschaffen. Van de betaling van deze renten vroeg Haarlem nu opschorting.
Dit werd wel door Filips den Schone verleend, maar onder voorwaarde, dat
zijn ambtenaren controle op het beheer der finantien zouden uitoefenen. Zo
kwam Haarlem a.h.w. onder curatele van twee grafelijke commissarissen te staan,
die bovendien alle invloed kregen op het verzetten van de wet , d.i. de benoeming
van Burgemeesteren en Schepenen, ja, zelfs ook Raden en Vroedschappen aanstelden en vaak keuren en ordonnantien maakten.
(I) Uitgegeven door R. J. Fruin, Leiden. 1876.
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Deze toestand heeft tot ver in de i 6e eeuw geduurd. Bekende faillissementscuratoren uit het einde van de i 5e eeuw waren Filips Wielant en Jean Roussel.
De eerste ontwierp een wetboek voor de stad, de z.g.n. instructie, dat wel is waar
nooit is ingevoerd, maar van betekenis is, omdat daarin grotendeels het in gebruik zijnde recht is vastgelegd.

III. DE EEUW DER BEPROEVINGEN
Begon de I 6e eeuw dus onder vrij ongunstige omstandigheden, nog grater
beproevingen zouden voor de stad in dit tijdperk volgen, welke culmineerden
in het beleg van I 572-1573 door de Spanjaarden.
In de eerste helft van deze eeuw zat men in angst en vreze voor de plundertochten, die vreemde legers in ons land hielden, de troepen van koning Christiaan II van Denemarken en de benden van Maarten van Rossum. Het dorp
Spaarndam werd in '5'7 door een dergelijke stropende vrijbuitersbende, under
aanvoering van Lange Pier, in de as gelegd.
In I 558 werd de stad getroffen door een hevige pestepidemie. Een afzonderlijk Pesthuis werd hierna (1565) opgericht op terrein achter het St. Gangolfsgasthuis, in de tegenwoordige Tuchthuisstraat.
Doch gelukkig is Haarlem in 1566 gespaard voor de oproerige beweging, de
beeldenstorm, die in vele Nederlandse steden zoveel onheil verwekte. Een wijze
en behoedzame magistraat, onder wie de burgemeester Nicolaas van der Loan,
die met zijn toespraken de gemoederen wist te kalmeren, had de beeldenstorm
voorkomen, door bijtiids de Grote Kerk te doen sluiten.
Wel was ook alhier de nieuwe leer doorgedrongen. Reeds tussen i535 en
I 538 zijn in deze stad een aantal. Wederdopers vervolgd en gevonnist en ook is
het aantal Hervormde martelaren voor 1572 niet onbelangrijk te noemen, mar
in vergelijking met andere plaatsen steekt Haarlem hierin niet ongunstig af. Een
bewijs van de gematigdheid, waarmede de Haarlemse overheid de strenge placcaten ten uitvoer bracht, is wel, dat hit, nadat reeds enige malen in de gerechten
rondom de stad was gepreekt (o.a. in Overveen, dat viel onder het gebied van
Hendrik van Brederode; de eerste predicatie had plaats bij het Huis ter Kleef).
den Hervormden toestond (1566), hun bijeenkomsten te houden in een schuur
aan de Baan, dus onder de stadswallen. Dit vergaderlokaal, het Geuzenhuis
genaamd, moest echter al weer in 1567 op last van de Landvoogdes worden
ontruimd en afgebroken.
Ook had Haarlem, dat vroeger tot het bisdom Utrecht behoorde, ondertussen door de instelling der nieuwe bisdommen, waarmede men het gezag van
de Rooms-Katholieke kerk poogde te versterken, een eigen bisschop gekregen
in I 559, Nicolaas van Nieuwland, en moest de stad in 1571 tijdelijk de zo gehate
bezetting van Alva's Spaanse troepen innemen.
Doch al was dan de magistraat geen ijverig ketterjager, hij aarzelde toch wel
voor een deel, om het oor te lenen aan de afgevaardigden van den prins van
Oranje, Gerrit van Berkenrode en Hans Colterman, die in 1572 in de stad
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kwamen. De grote aanhang, die dezen verwierven, was er echter de oorzaak van,
dat Haarlem 3 juli '572 de zijde van de opstand koos, wat in December nog bekrachtigd werd door het sluiten van de poorten voor de Spanjaarden. De bevelhebber van het garnizoen, Wigbold Ripperda, had door een krachtige aanspraak
de burgerij hiertoe aangemoedigd. Deze toespraak werd gehouden in de grote
zaal van de Kloveniers Doelen in de Gasthuisstraat, de vergaderplaats en het
oefenterrein van de jonge schuts van St. Adriaan. Het gebouw wordt thans voor
allerlei doeleinden gebruikt (gymnastiek, vergaderingen, enz.), maar de gekruiste
geweren of kolven boven de ingangspoort wijzen nog op de oude bestemming.
De commissaris van den Prins, Marnix van St. Aldegonde, verzette hierop de
wet, d.w.z. verving die magistraten, die niet betrouwbaar waren, waarop
Haarlem gereed was, moedig en volhardend het beleg te doorstaan. Het was
nu onder leiding van de burgemeesters Nicolaas van der Laan, Johan van Vliet,
Gerrit Stuver en Pieter Kies, dat de Haarlemmers gedurende de winter de aanvallen der Spanjaarden herhaaldelijk afsloegen en proviand wisten binnen te
halen. Doch toen tegen de zomer van '573 een meer effectieve insluiting dit
laatste onmogelijk maakte, dwong de hongersnood de stad ten slotte tot overgave (r 3 Nil i573) op genade en ongenade aan Alva's zoon, Don Frederik,
die zijn hoofdkwartier in het Huis. ter Kleef had gevestigd — d.i. thans de Stadskwekerij — en vooral aan de Noordzijde de stad had bestookt.
Nog willen wij herinneren aan bekende episodes uit het beleg, hoe het ontzet,
dat Lumey in I 572 beproefde, mislukte, hoe, na vele stormaanvallen, het bolwerk voor de Kruis.poort bezweek en de belegerden daarop deze poort lieten
springen, hoe zij ook zelf de Janspoort omhaalden, omdat die anders in de
stadssingel zou storten, en een nieuwe wal achter de zozeer beschadigde oude
muur aan de Noordzijde opwierpen, de z.g.n. `halve maan'; aan de gevechten
om de schans Rustenburg bii Schalkwijk en de slag op de Haarlemmermeer,
waar, ondanks dappere wapenfeiten, de schepen van den Prins, waarvan Haarlem

tot dusver hoofdzakelijk kruit en levensmiddelen betrok, het onderspit delven
en zich terugtrekken moesten; hoe men toen slechts door duivenpost in contact
met den Prins stond en alle hoop op de beloofde ontzettingstroepen onder
Batenburg vestigde, welke echter 8 juli r 5 7 3 bij het Manpad deerlijk in de pan
gehakt werden. Ook is van algemene vermaardheid het optreden der Haarlemse
vrouwen onder aanvoering van de kloeke scheepsbouwersweduwe, Kenau
Simonsdr. Hasselaer, die de stedelijke regering materiaal voor de te herstellen
wallen leverde. Of zij echter inderdaad ook meegevochten hebben, zoals de
overlevering wil, is zeer twijfelachtig; waarschijnlijk bleef haar medewerking
beperkt tot de versterking der wallen.
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Naar aquarel van W. Hendriks, 1811

BUITEN GASTHUIS (STADS ARMEN EN ZIEKENHUIS)

Naar aquarel van C. van Noorde, 1768

Ook minder mooie daden zijn er tijdens Haarlems belegering geschied, vooral
bedreven door de vreemde soldeniers, met name de Walen en de Engelsen, die
zich meermalen aan plundering van kloosters (St. Jansklooster, Begijnhof) te
buiten gingen. Een grote vlek op de roem van het beleg is in het bijzonder de
datum van 27 Mei 1573, toen de burgerij, getergd door bloedige wandaden der
Spanjaarden jegens de gevangenen, een aantal Katholieken, onder wie de oudburgemeesters Quirinus Talesius, eertijds secretaris van Erasmus en eveneens
een geleerd man, en Lambert Roosveld, die zij van verraad beschuldigden, zonder vorm van proces ophingen. Dit alles wordt echter nog overtroffen door de
gewelddaden der Spanjaarden na de overgave: vijf beulen hadden gedurende
enige dagen werk met het terechtstellen van soldaten en burgers, totdat men ten
slotte er toe overging, de slachtoffers bij paren aaneengebonden in de Haarlem
mermeer te verdrinken. Eerst toen de St. Bavo wederom als kathedraal door den
bisschop, Godfried van Mierlo, den opvolger van Nieuwland, was ingewijd
December '572 was de Grote Kerk van zijn beelden ontdaan en aan de Her—4
vormde dienst overgegeven — is een generaal pardon van Alva afgekondigd,
waarvan echter nog 57 personen uitgezonderd waren.
Een nieuwe ramp trof Haarlem in i576. Een grote brand, ontstaan aan het
Spaarne bij de kraan aan het Slepershoofd, waar de Duitse soldaten van de
bezetting een groot wachtvuur stookten, joeg, aangewakkerd door sterke
Noord-Oostenwind, door de stad en verwoestte verscheidene belangrijke gebouwen als de St. Gangolfskerk en het Oude- en Nieuwe Gasthuis. Ook de
Doelen van de oude schuts van de voetboog in de Ramen brandde af. In '592
werd het St. Michielsklooster in de Grote Houtstraat voor hen ingericht als
St. Jorisdoelen. De gasthuismeesters verkregen enige jaren na de brand (158r)
de terreinen van het in i578 verwoeste Minderbroedersklooster aan het Heiligland en deden daar hun St. Elisabethsgasthuis weer verrijzen. In '586 werd het
Brouwershofje herbouwd — de ankers in de gevel geven dit jaartal aan — dat
eveneens was afgebrand.
Ondertussen had de politieke constellatie (pacificatie van Gent), alsmede de
ontevredenheid van de burgerij over de lasten van de Spaanse bezettingstroepen
de nieuwe stadsregering genoopt, een andere koers in te slaan, d.w.z. wederom
toenadering tot den prins van Oranje te zoeken. In '577 werd te Veere met de
Staten van Holland een verdrag van satisfactie gesloten, waarvan de vrije uitoefening der beide godsdiensten de grondslag vormde. De Bakenesserkerk is
daarop de eerste kerk geweest, die te Haarlem aan de Hervormden werd afgestaan voor hun predication.
Doch de godsdiensthaat was nog niet uitgedoofd en kort hierop (29 Mei
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I 578) overvielen Hervormde soldaten, geprikkeld door de grote processie, die
Coen in het openbaar gehouden werd — het was H. Sacramentsdag — de Katholieken tijdens de dienst in de St. Bavokerk, verwoestten de altaren, kwetsten
vele personen en doodden een priester. Zowel deze kerk als enkele kloosters
(van de Dominicanen en van de Minderbroeders) werden geschonden en geplunderd. Deze gebeurtenis staat bekend als de Haarlemse noon (d.w.z. de
dienst op het 9e uur van de dag, d.i. 3 uur 's middags). Vergeefs trachtten de
Rooms-Katholieken hierna vrijheid van godsdienstuitoefening te verwerven door
middel van een verzoekschrift, dat door den bekenden wijsgeer-dichter, Dirk
Volkertsz. Coornhert, die te Haarlem notaris was, was opgesteld. De Staten van
Holland vernietigden de vroegere 'satisfactie', droegen den Prins het verzetten
van de wet op en wezen de stad, als schadevergoeding voor de gedurende het
beleg geleden verliezen, de eigendom toe van alle geestelijke goederen (t 581).
Dit laatste was een enorme verbetering der stedelijke finantien en veranderde
tevens in de volgende jaren de bestemming van verscheidene voorheen Katholieke gebouwen en stichtingen. De St. Bavokerk kwam in gebruik bij de Hervormden; de kerk der Begijnen werd afgestaan aan de alhier in i586 gevestigde
Waalse gemeente. Het Cellebroedersklooster in de Jacobijnestraat werd tot
Latijnse School ingericht (1582). Weldra stond deze onder de leiding van den
bekenden rector Schoneus, die vooral vermaard is geworden door zijn Christelijke comedien in het Latijn, welke door zijn leerlingen op de Grote Markt
werden opgevoerd, en die daarom de bijnaam van 'Terentius Christianus' verwierf.
Zoals reeds eerder vermeld werd, kwamen de gronden van het Minderbrocdersklooster aan het gasthuis en werd het St. Michielsklooster in i 592 de doek n
van St. Doris. Een gedeelte van het Zijlklooster werd in orde gebracht als verbli1f
voor de Paltsgravin Amalia, weduwe van Hendrik van Brederode. De goederen
der St. Jansheren zijn door een overeenkomst met den laatsten commandeur aan
de stad gekomen, waarbij ook de Janskerk voor de Hervormde dienst werd ingericht , zoals blijkt uit het opschrift boven de nieuwe toegangspoort , die aan
Jansstraat werd gemaakt:

De kerk, die bier staet opgerk ht,
Is tot den dienst van God gest:Wit.
Nu wordt des Heeren suyver Woort
Daerin vercondighd en gehoord.

Het St. Jacobsgasthuis, dat thans ook onder stedelijk beheer stond, is in de
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GROOTE HOUTPOORT
Naar schilderij van G. Berckheyde, c. 167o, in het bezit van den heer P. Smidt van Gelder

BLEEKVELD TE HEEMSTEDE
Naar schilderij van K1. Molenaer, c. 168o, in het bezit van den heer J. M. C. Hoog

I 8e eeuw specula
' I bestemd tot Rooms-Katholiek weeshuis. In de 17e eeuw
konden de Rooms-Katholieken slechts particulier wat voor hun armen doen,
zoals pastoor A. A. Bloemert met zijn in i659 gestichte broodkantoor, dat
thans nog to vinden is in de Lange Veerstraat en Vrijdags brood uitdeelt.
De algemene armenzorg ging van het college der H. Geestmeesters over op
een nieuw ingesteld college van Aalmoezeniers of Regenten van den Schale. De
regenten van het H. Geesthuis werden thans ook door de stad benoemd. Daar
de kinderen aldaar slechts tot een bepaalde leeftijd werden opgenomen en vooral
de jongens vroeg, als schamele ambachtsjongens, voor hun eigen onderhoud
moesten zorgen, was het Pietershuis, in 1558 gesticht door Pieter Uytenhage
en zijn vrouw in de Stoofsteeg, waar de jongens van 1 4 tot 2o jaar een ambacht
konden leren, een stichting, die in een grote leemte voorzag. Thans is het een
bewaarschool, in de wandeling 'het Pietertie' geheten.
Haarlem heeft zich snel van alle beroerten der 16e eeuw hersteld. Spoedig na
het beleg werden de verwoeste poorten en waltorens weer herbouwd. Beschouwen wij eens nader de omwalling van Haarlem, zoals die zich sedert deze tijd tot
ver in de i 9e eeuw, dus gedurende ruim twee eeuwen, heeft gehandhaafd. Te
beginnen bij de thans nog bestaande Amsterdamse of Spaarnwouderpoort kwam
men , gaande langs de Herenvest eerst aan de Schalkwijkerpoort, waaruit de weg
naar Schalkwijk voerde. Over het Spaarne lag daar de Langebrug, aan wier uiteinden oorspronkelijk wachttorens hebben gestaan. De Westelijke toren is
echter alreeds in deze tijd vervangen door een poortgebouw, de Eendjespoort of
Leidse waterpoort , aldus genaamd, omdat de trekschuiten, die, voor het graven
van de Leidse trekvaart, via Zuider Buiten Spaarne en Haarlemmermeer over de
Kaag naar Leiden gingen, aldaar afvoeren. Vervolgens kwam men langs de
Kampervest — dit Zuid-Oostelijk stadsgedeelte heette de Kamp — bij de Kleine
Houtpoort, herbouwd in i571 door Pieter Jansz. Berkhout volgens tekening
van Maarten van Heemskerk, aan het eind van de Kleine Houtstraat, en dan
langs de Gasthuisvest bij de Grote Houtpoort aan het eind van de Grote Houtstraat. Tussen beide poorten lag de Kalistoren, ongeveer bij het gasthuis, die
later vooral als kruittoren gebruikt is. Na de Grote Houtpoort kreeg men de
Raamvest tot waar de singelgracht zich naar het Noorden omboog. Daar stond
op de hoek aanvankelijk ook een stevige toren, de Schutterstoren genaamd,
welke later vervangen is door een molen, de Doelmolen. Beide namen wijzen op
de naburige schuttersdoelen. De Raampoort lag dicht bij deze Doelmolen, doch
was eigenlijk niet meer dan een kleine boog in de walmuur met een brug, die naar
het Westen gericht was, en werd omstreeks I6To gebouwd. De lange vestmuur
tussen Raam- en Ziilpoorten bevatte vele torens, waarvan de bekendste de beide
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Raakstorens zijn, die gelegen waren aan het eind van de Raaks en verbonden
door een brug. Zij vormden dus een waterpoort. Men zegt, dat de naam Raaks,
d.w.z. ketting, stamt van de valdeur aan een ketting, die men ter verdediging
van de ingang in oorlogstijd onder water tussen beide torens neerliet. De Zijl- of
Westerpoort, aan het eind van de Zijlstraat bestond uit een binnenpoort, waarvoor een groot rondeel in halve boog was gebouwd, en een buitenpoort. Deze
laatste, die de toegang tot het rondeel vormde, was naar het Zuiden gericht,
zodat men, van de Zijlweg komende, eerst een grote bocht moest maken, om
hem te bereiken. De vest ten Noorden van de Zijlpoort is in de i 9e eeuw Kinderhuisvest genoemd naar het Kinderhuis. , een stedelijk tehuis voor arme verlaten of
gevonden kinderen, dat in het voormalige Maria Magdalenaklooster in 1653
werd gevestigd. Op de hoek van deze vest en de stadsgracht aan de Noordzijde
stond aanvankelijk ook een sterke toren, de Pijntoren, doch later wederom een
molen, de Pinckmolen. Na het beleg van i57z zijn nl. het aantal molens op de
wallen uitgebreid met het oog op betere voedselvoorziening in geval van belegering.
Aan de Noordzijde had men de Kruis- en Janspoorten, de eerste voor het
beleg in de trant van de Zijlpoort, met rondeel en buitenpoort, doch later veel
simpeler herbouwd; de laatste, eveneens een stevig bouwwerk, een soort
dubbelpoort als de Spaarnwouderpoort, heeft in de 16e eeuw als stadsgevangenis dienst gedaan. Beide poorten werden op het eind van de i 6e eeuw herbouwd
door den `stadsmetselaar' Mr. Willem Dirksz. den Abt; hij ontwierp ook de
nieuwe Grote Houtpoort. Waar de Kraaienhorstergracht in de stadssingel uitliep stonden ook enige torens, alsmede aan het Spaarne, aan weerszijden van de
Catharijnebrug, genaamd de Zanderstoren aan de West- en de toren de ‘Goe
Vrouw' aan de Oostkant. De laatste is in i 778 vervangen door de cementmolen
'de Adriaan' , welke daar gevestigd werd door Adriaan de Booy en in 193 2 is
afgebrand. Vandaar liep de stadswal naar het Oosten langs de Papentorenvest;
op de hoek van deze en de Oostvest stond de Papentoren, die ook als kruittoren
nog ver in de I 9e eeuw dienst heeft gedaan.
De Haarlemmerhout, die ook in het beleg veel te lijden had gehad, doordat

een deel der Spaanse troepen er gelegerd was, werd op het eind van de i 6e eeuw
weer beplant.
De schutterij werd na het beleg (i 5 8o) gereorganiseerd op militaire voet , in
zoverre, dat gesproken werd van kolonel en kapiteins in plaats van deken en
vinders. Men onderscheidde de oude schuts van St. Joris en de jonge schuts van
St. Adriaan, waarvan de officieren te zamen de burgerkrijgsraad vormden. De
Doelen van de eerste was sedert i 59 2 in het voormalige St. Michielsklooster in
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de Grote Houtstraat; die van de jonge schuts in de Gasthuisstraat. Elk was verdeeld in verschillende vendels (blauwe, witte, oranje en gecouleurde vendel);
deze weer in korporaalschappen en rotten.
Ook handel en nijverheid leefden weer op. Dit was voornamehjk het gevolg
van het groot aantal Vlaamse emigranten, dat zich vooral na de val van Antwerpen ( i 5 8 5) , in en om de stad vestigde. Velen dezer immers waren kundige en
bekwame lieden, towel op het gebied van de kunst als van het handwerk. Aan
hen heeft Haarlem niet alleen vele kunstenaars (rederijkers, schilders) to danken,
rnaar ook een opbloei van zijn oude industrieen, de weverijen en brouwerijen.
Om de stad kwam bovendien een nieuwe nijverheid op, die Haarlems naam zeer
bekend heeft gemaakt, nl, de linnen- en garenblekerijen, waarvan de stichters
ook doorgaans van Zuid-Nederlandse afkomst waren. Vooral het Vlaamse
plaatsje Meenen heeft vele nieuwe bewoners aan Haarlem en omstreken verschaft.
De vooruitgang van de stad blijkt in de toeneming van de bevolking: tijdens
het beleg had Haarlem ongeveer i 8.000 inwoners; bij de telling voor een persoonhjke belasting, het hoofdgeld, in i 6 z z bleek dit getal to zijn gestegen tot
40.000.

Wat de schilderkunst betreft, Haarlem mocht in de i 5e en r 6e eeuw ook al op
een aantal knappe kunstenaars van naam bogen als Albert van Ouwater ( r 5 e
eeuw), Dirck Bouts (1 5e eeuw), Jan Mostert, Maarten van Heemskerk, Jan van
Score!, dock het waren vooral de kunstenaars van Vlaamse herkomst, die deze
kunst tot nieuwe bloei brachten op het eind van de i 6e eeuw. Zij immers waren
veel_al in aanraking met de Renaissance-ideetin gekomen en brachten deze over op
hun Hol!andse collega's. Als voorbeeld hiervan is to noemen de rederijkerschilder, Karel van Mander, die in Vlaanderen was geboren en in zijn jeugd een
kunstreis naar Italie had gemaakt. Op het Stadhuis hangt in de grote zaal een
door Karel van Mander geschilderd bord met een gedicht van zijn hand:
T' IValvis-kaekbeen, by Oost iVaygats gevonden,
Des Novae Zenablae eerst reys ghedencken ghee ft,
Linschoten, een, doer eerst naer toe ghesonden,
T'gheboorten stadt dit bier doen schencken hee f t.

Deze regels slaan op het grote walviskaakbeen, in dezelfde hal opgehangen,
chat door den bekenden zeevaarder Jan Huyghen van Linschoten voor zijn g eboortestad Haarlem was meegebracht.
Met den schilder-graveur Hendrik Goltzius en den schilder Cornelis Cornehsz .
van Haarlem, die beiden ook in Italie geschoold waren, stichtte Karel van Mander
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alhier in I 583 een academie, welke men als voorloper van de i 7e eeuwse Haarlemse schildersschool mag beschouwen. Ook was Van Mander de schrijver van
het Schildersboeck', waaruit wij de levensbijzonderheden van deze oude
schilders kennen en de werken, welke zii vervaardigd hebben.
Een andere kunst, in de i 6e eeuw in opkomst, bloeide hier vooral op het eind
van die eeuw en in het begin van de i 7e, nl. de kunst der rederijkers. In de tijd
van de opkomst van de Hervorming bespotten de rederijkers heel dikwijls de
geestelijkheid in hun spelen, die daarom ook vaak verboden werden. In '568 is
de Haarlemmer Hendrik Adriaansz., factor van de Oude Kamer, met de koorde
gestraft, omdat hii gedichtjes tegen de monniken gemaakt had. Haarlem had
aanvankelijk twee kamers, de Oude kamer 'de Pelicaen' , onder de zinspreuk
`Trou moet blijcken' en de jonge Kamer 'de Wijngaardranken' , onder de zinspreuk `Liefde boven al'.
Een bekend Haarlems rederijker was Lourens Jansz., de factor van de laatste
kamer, die vele esbattementen of kluchten dichtte. Op het eind van de i 6e eeuw
kwam bij deze beide kamers nog de kamer 'de Witte Angieren', onder de zinspreuk 'In Liefde ghetrou' , de z.g.n. Vlaamse kamer, daar het vooral de Vlaamse
emigranten waren, die hiervan lid werden.
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IV. DE GOUDEN EEUW
Ook voor Haarlem is de i 7e eeuw terecht de gouden eeuw te noemen, daar op
velerlei gebied, nijverheid en kunst, grote bloei te bespeuren valt. Vooral de
schilderkunst maakte in deze eeuw Haarlem beroemd. In i 66 i telde het St.
Lucas- of schildersgilde 72 schilders onder zijn leden; daarnaast ook beoefenaars
van andere kunsten als graveurs, glasschrijvers, alsmede handwerkslieden, die
oorspronkelijk ook bij dit gild ondergebracht waren, als goud- en zilversmeden,
horlogemakers , glazenmakers , stoffeerders , enz .
De grootste en meest bekende der Haarlemse schilders is zeker wel Frans
Hals, die zich met zijn schutters- en regentenstukken, welke thans in het Frans
Halsmuseum prijken, een onsterfelijke roem heeft verworven, doch ook uitmuntte in het portret en in genrestukjes. Tragisch is, dat hij bij zijn leven zo
weinig gewaardeerd werd, zodat hij vaak armoede leed en de stad hem op zijn
oude dag dikwijls onderstand moest geven. Haarlem heeft hem eerst in de 2, oe
eeuw de verdiende hulde gebracht door het oprichten van zijn standbeeld 900)
in het Florapark en door aan het nieuwe stedelijk museum zijn naam te schenken.
Naast hem mogen met ere genoemd worden zijn leerlingen, Adriaan Brouwer
en Judith Leyster, de gebroeders Job en Gerrit Berckheyde, beiden als schilders
van stadsgezichten bekend, de gebroeders Adriaan en Isaac van Ostade, van wie
wij vele herbergtafreeltjes hebben, de landschapsschilder Jacob van Ruysdael,
Pieter Saenredam, de tekenaar en schilder van kerkinterieurs, Jan Steen, bekend
door zijn vrolijke tafrelen, de scheepsschilder Cornelis Vroom, die o.a. de slag
op de Haarlemmermeer afbeeldde, de paardenschilder Filips Wouwerman,
wiens huis op de Bakenessergracht 5 5 door een gevelsteen wordt aangewezen,
en vele leden van de familie Van der Vinne, die ook nog in de i 8e eeuw bekende
schilders en tekenaars waren.
Ook op het gebied van de bouwkunst heeft Haarlem in de i 7e eeuw wat te
bieden, niet het minst door de werken van Lieven de Key, den stadsarchitect,
die ook een man van Vlaamse herkomst was. Zijn meest beroemde werk is de
prachtige Vleeshal, welke in het begin van de i 7e eeuw (1 6o z - I 6o 3) gebouwd
werd. Ook andere bekende bouwwerken staan op zijn naam als het mooie gedeelte van het Proveniershuis, op de hoek van de Doelstraat (vermoedelijk
echter van Willem den Abt, zijn voorganger) , de toren van de Nieuwe Kerk
en de Waag. De Waag, waarin de handelswaren, vooral kaas, werden gewogen,
was opgericht op het van oudsher drukke handelspunt aan het Slepershoofd,
(I) E. Fl. ter Kuile. De werkzaamheid van Lieven de Key in Haarlem. (Oud-Holl:nd, 1938).
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de Kaasmarkt genaamd, waar de kraan, die op alle oude afbeeldingen voorkomt,
de schepen van hun waxen ontlastte. Eveneens is de hand van Lieven de Key of
althans zijn invloed te herkennen aan de nieuwe vleugel van het Raadhuis en aan
de gevels van verscheidene particuliere huizen (bv. Botermarkt z 5 'In 't bruine

Peers'). Het is de z.g.n. Hollandse Renaissancestijl: bakstenen huizen met trapgevels, rijk versierd met ornamenten en invoegingen in natuursteen.
De nieuwe uitbreiding, welke het Raadhuis omstreeks r63o aan de kant van de
Zijlstraat mocht verwerven — in de vorige eeuwen waren aan de oude gravenzaal
al enige Gothische uitbouwen gekomen, waarvan een, de minst vooruitspringende, in de oude trant bewaard is — werd ook in Renaissancestiil opgetrokken
en de voorgevel, die van oudsher Gothische bogen vertoonde, onderging insgelijks veranderingen in die geest. De enige afbeelding, die wij van het nog geheel
Gothische raadhuis bezitten, is een schilderij in het Frans Halsmuseum van
Saenredam, voorstellende de ontvangst van Prins Maurits op het Stadhuis in
1618. De toren van het Raadhuis werd in 177z wegens bouwvalligheid afgebroken, doch is in 1914 door toedoen van de Vereniging Haerlem weer opgetrokken.
Naast Lieven de Key mag als bouwmeester genoemd worden de streng
klassieke Jacob van Campen, die een belangrijk aandeel moet gehad hebben in
de bouw van de Nieuwe Kerk in 1648. Dit was de eerste kerk, die speciaal voor
de Protestante eredienst in Haarlem werd opgericht; hij staat op de plaats van
het vroegere St. Annaklooster.
Geregeld namen de Haarlemse rederijkerskamers deel aan de grote rederijkersfeesten, terwijI zij op hun beurt kamers uit andere steden op een groot landjuweel ontvingen in 16o6. Dit feest had nog een merkwaardig gevolg. Lilt de
opbrengst van een bij die gelegenheid gehouden loterij besloot men een Oudemannenhuis te stichten. Daaraan had men thans het meest behoefte, nu de oude
vrouwen meestal in hofjes een onderkomen vonden, wier aantal voortdurend
was toegenomen.
In de r 6e eeuw waren o.a. gesticht het H* der Twaalf Apostelen en het
Hofje van Gratie. Het eerste lag aanvankelijk in de Barrevoetestraat, maar is in
I 88 2 , voor de verbreding van die straat, verplaatst naar de Gedempte Voldersgracht. Het dankt zijn naam aan de beeltems. sen der apostelen, die oorspronkelijk op de deuren der twaalf woningen, thans in medaillons erboven zijn genet.
Het andere hoOe werd in '552 gesticht en aan de stad opgedragen. De gevelsteen 'Hofje van Gratie' vindt men nu in de jacobstraat, maar hier is het geen
hofje meer, daar de woningen thans, zij het ook tegen lage prijs, verhuurd
worden.
z6

In de i 7e eeuw is het aantal hofjes sterk toegenomen. Zo zijn toen opgericht
het Hofje van Guurtje de Waal in de Lange Annastraat, het Hofje van Heythuyzen op de Kleine Houtweg, in i65I door Willem van Heythuyzen gesticht
op het terrein van zijn buitenplaats Middenhout, het Frans Loenenhoqe en het
Comanshofje, beide in de Witte Herenstraat en beide voorzien van mooie toegangspoorten. Van het Comanshofje, gesticht door het koopmans- of comansgilde, is alleen nog deze poort over, waarboven de schutspatroon van dit gilde,
St. Nicolaas, staat afgebeeld. Verder zijn in de i 7e eeuw, behalve de hierna to
noemen hofjes van de Lutherse en Doopsgezinde gemeenten, nog verscheidene
Katholieke hofjes door particulieren gesticht, als daar zijn het Guurt Burretshofje, dat later verplaatst is naar de Kampervest, de Hofjes van Codde (of Spoorwater, zoals het wel naar den uitvoerder van Codde's testament wordt genoemd) en van Beresteyn, beide in de Lange Herenstraat, en het Hofje 'de
Groene Tuin' in de Lange Veerstraat, dat aldaar nog een toegangspoort met
gevelsteen, maar sedert 1886 zijn hoofdgevel in de Warmoesstraat heeft.
Voor oude mannen waren echter dergelijke hofjes, waarin men alleen zijn eigen
huishouden moest bedrijven, minder geeigend. Zo werd dus in het begin van
de i 7e eeuw een Oudemannenhuis gebouwd op grond, geschonken door Jhr.
Frans van Bekesteyn, tussen het Groot- en Klein Heiligland. Het is het gebouw,
dat wij nu nog kennen als Frans Halsmuseum en dat ook gertum
. e tijd (18101906) dienst heeft gedaan als Burgerweeshuis. Als zodanig komt het voor in
laapje', want de schrijver, Jacobus van Looy, werd er in opgevoed.
Ook in dit Oudemannenhuis werden, naast de zaallui, die gezamenlijk leefden
en aten, de commensalen of proveniers aangetroffen, die afzonderlijke kamertjes
hadden. Lilt het H. Geesthuis, waaruit de oude mannen naar het Oudemannenhuis werden overgebracht, zijn in 1626 ook de oude vrouwen verdwenen; zij
werden verhuisd naar het eveneens aan de stad vervallen St. Jansgasthuis en later
naar het Frans Loenen hoqe, toen dat door de stad was aangekocht. Het H.
Geesthuis bleef dus nu alleen bestemd voor wezen.
Het College van Aalmoezeniers had verder het vroegere Pesthuis, in de tegenwoordige Tuchthuisstraat, ingericht tot een Aalmoezeniers Armen- en Werkhuis
voor bedelaars, dronkaards en lediggangers (1609). Het gewezen Magdalenaklooster werd toen Pesthuis, totdat men het bestemde tot Anne Kinderhuis
(1653) voor arme verlaten kinderen, vondelingen e.d., die tot dusver zeer tot
hun nadeel met de bedelaars en misdadigers in het Aalmoezeniershuis waren
grootgebracht. Het is het gebouw, waarin thans de drukkerij 'de Spaarnestad*
is gevestigd. Eerst in 1937 is bier de voormalige kapel van het klooster wegens
bouwvalligheid afgebroken. Het Leprooshuis in het Zieken, waarin ook de
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krankzinnigen verpleegd werden, zou nu voortaan ook de lijders aan de pest
opnemen en werd aldus Leproos-, Pest- en Dolhuis.
De i 7e eeuw begint met de voor ons vaderland zo rampzalige twis.ten tussen
Remonstranten en Contra-Remonstranten. Ook Haarlem heeft daarvan zijn
deel gehad. De stadsregering was Remonstrantsgezind, zoals bleek uit de beroeping van Ds. Dionysius .Sprankhuizen, die tot de `rekkeliiken' behoorde.
Burgemeesteren kozen gewoonlijk de predikanten uit een door de kerkeraad
aangeboden dubbeltal, doch blijken in dit geval buiten de voordracht te hebben
gekozen. In 161 5 nam de stad, om de onrust, die het gevolg van dit beroep
was, te bezweren, waardgelders in dienst; in '6.18 leverde hij ter Statenvergadering een verklaring over, die zich scherp uitsprak voor de handhaving van
het gezag der Staten in kerkelijke zaken. Hierbij .sloten zich zeven Hollandse
steden aan. In Haarlem zelf verscheen een lustificatie' van de stadsregering,
waarin hij zijn houding en gedrag in deze verdedigde. Hierop werd met een
scherp pamflet„ getiteld 'De .Haerlemsthe Harminiaen', geantwoord. De komst
van .prins Maurits, die .met zijn troepen op 2 4 October 16 18 Haarlem binnentrok, maakte een eind aan de regering - der Remonstranten, want hij verzette de
wet in Contra-Remonstrantse geest.. De pensionaris van de stad (woordvoerder
ter Staten van Holland), Johan de Haen, die een der. hoofdopstellers van de `Verklaringhe' was .geweest, vluchtte naar het buitenland.. Ds. Sprankhuizen werd,
ter voorkoming van verdere • onlusten., door de synodale vergadering te Enkhuizen ontslagen, h-oewel men hem voor rechtzinnig had verklaard, doch weldra
naar elders beroepen.
Zeer nauwgezet was men ook in het waken voor de rechtzinnigheid in de leer
bij het onderwijs; de rector van de Latijnse School,:Dirk Schrevel of Screvelius,
die zich tevens als geschiedschrijver van.Haarlem naam heeft gemaakt, werd uit
zijn ambt ontzet, omdat -men aan zijn rechtzinnigheid twijfelde. Voortaan
moesten alle schoolmeesters en -matressen — naast •de Latijnse of Grote School
had men nl. ook Duitse, d.i. Nederlandse, en Franse scholen een formulier
ondertekenen, waardoor zij verklaarden aanhangers te zijn van de geloofsartikelen, door de Dordtse synode 'vastgesteld, en alleen in de rechtzinnige leer
•
onderwijs te zullen geven.

Ook andere Protestante kerkgenootschappen hadden zich middelerwijl in
Haarlem gevestigd. In I 6o8,konden de Luthersen hurl kerk in de Witte Herenstraat in gebruik nemen, welke zij gebouwd .hadden op grond van het vroegere
klcoster aldaar„ . die ze van de. stad. gekocht hadden. Op ditzelfde terrein werd
-ook een Luthers Hofje opgericht. De :kerk ligt aldus schilderachtig door de
beide hoOes, het Frans Loonen-. en het Lutherse Ho0e, besloten.
28

Naar tekening van H. Tavenier, 1783
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Naar gravure van F. de Wit en P. H. jonxis, naar tekening van W. Hendriks, 1787

Van de Doopsgezinden treffen wij in de i 7e eeuw in Haarlem verschillende gemeenten aan, wier namen op hun oorsprong wij zen, maar die verschillende geloofsrichtingen vertegenwoordigden. Met de Vlaamse gemeente van den Blok, aldus
genaamd naar hun bedehuis op het Klein Heiligland, het huis. Olyblok, verenigden zich echter allengs de Friese en Hoogduitse gemeenten, welke laatste
zijn kerk had in de Barrevoetestraat. Dit gebouw is toen het Wijnbergshofje,
een der Doopsgezinde hoes geworden. Daarnaast bezat de gemeente van den
Blok ook nog het Blokshofje op het Klein Heiligland en het Zuiderhofje in de
Zuiderstraat, alsmede het in r 6 3 4 bij zijn kerk opgerichte Doopsgezinde
Weeshuis. In i 67 2 echter sloot een deel van deze gemeente zich aan bij de
Waterlandse Doopsgezinde gemeente, die ook in een huis op het Klein Heiligland, maar meer naar de stadsvest toe, bijeenkwam. In i 68 3 richtte deze gemeente een gebouw in de Peuzelaarsteeg tot zijn kerk in. In datzelfde jaar had
een nieuwe scheuring plaats in de gemeente van den Blok; een deel trad uit als het
Vlaamse blok en stichtte een eigen bedehuis in de Kruisstraat. Eerst in de i 8e
eeuw had een hereniging van deze gemeenten plaats, eerst 747) van het
Vlaamse blok met de gemeente van den Blok op het Klein Heiligland, ten slotte
(1784) ook met de Waterlandse gemeente tot de Verenigde Doopsgezinde
gemeente.
Ook nog een woord over de Katholieken te Haarlem. De laatste bisschop,
Godfried van Mierlo, was na de Haarlemse noon gevlucht. Het heeft tot de i 9e
eeuw geduurd, voordat te Haarlem weer een bisschop zou zetelen. Tot die tijd
stonden de Nederlandse gewesten onder het kerkelijk bestuur van apostolische
vicarissen en hielden de Rooms-Katholieken hun godsdienstoefeningen, die oogluikend werden toegelaten, in schuilkerken, vaak op een of andere zolder. In
deze stad onderscheidde men verschillende parochien, die de naam van staties
droegen, als daar zijn: de statie Begijnhof, waaruit de parochie van St. Jozef, de
kerk in de Jansstraat is gegroeid, die van- de bouw van de nieuwe St. Bavokerk
kathedrale kerk was; de statie der Drie Klaveren, aldus genaamd naar de bierbrouwerij 'de Drie Klaveren' aan het Spaarne, waarin de Rooms-Katholieken
hun schuilkerk gevestigd hadden. LIit deze static is de parochie van St. Dominicus ontstaan, waarvan de kerk aan het Spaarne staat, waar zich vroeger deze
brouwerij beyond; de static van de Maagden in den Hoek, een aantal alleenwonende vrouwen, die een geestelijk leven betrachtten, zonder een bepaalde
gelofte of te leggen. Zij zijn ook wel bekend als klopjes, omdat zij de Roomsen
opklopten voor de mis. Haar vergaderplaats stond bekend als de kerk de Hoek
(bij de Begijnebrug aan de Bakenessergracht) en was gewijd aan St. Bernardus;
de static der Vier Heemskinderen, ook een schuilkerk, gevestigd in een huis
2

9

op het Spaarne, tussen Lange- en Melkbrug, dat nu nog 'de Vier Heemskinderen'
als gevelsteen draagt (Spaarne 94).
De stichter van de Oud-Katholieke schuilkerk in de Kokstraat, die eerst kort
geleden (t 9 3 8) door de bouw van de nieuwe kerk aan de Kinderhuissingel buiten
gebrtuik is gekomen en afgebroken, was pastoor A. A. Bloemert, tevens stichter
van de wekelijkse brooduitdelingen, waarover hiervOcir gesproken is.
Aan de hervatting van de oorlog na het 1 -jarig bestand heeft Haarlem niet
veel deel gehad. Tijdens het beleg van Bergen op Zoom in i 62 2 trok een deel
van de schutterij uit, om Hasselt, terwiil het Staatse leger te velde was, tegen vijandelijke aanslagen te schutten. Insgelijks werd in i 6 z 5 , toen Breda door Spinola
werd belegerd, een deel van de Haarlemse schutterij naar Heusden gezonden met
hetzelfde doel. Doch in 16 2 4 moest de schutterij te hulp komen, om een oproer
in de stad zelf te keren, dat veroorzaakt werd door de ontevredenheid over een
nieuwe belasting op de boter, die niettemin voortgang vond. In oorlogsdaden
heeft Haarlem dus niet veel roem meer behaald. Gedenkpenningen werden
echter, bij gebrek aan herdenking van grotere wapenfeiten, in grote getale geslagen ter herinnering aan de heldendaden van de schutterij te Hasselt en
Heusden.
Ook leverde Haarlem in de i 7e eeuw een zeeheld op, Jan de Lapper, tot wiens
nagedachtenis een zijner nazaten een steen liet metselen in een huis op het
Spaarne bij de Melkbrug, waarin hij gewoond zou hebben. Veel van wat de
legende over dezen held verhaalt, is echter bij nader onderzoek onjuist gebleken: Jan Jansz. Lapper was wel is waar een dapper zeekapitein; maar de
legende heeft zijn heldendaden overdreven, zoals hij ook faalde in zijn beweringen betreffende zijn bcroep, naam en woonplaats. Zijn woonhuis heeft in
werkelijkheid op de Burgwal gestaan.
Doch zo zij al weinig oorlogsroem oogstten, des te meer bevlijtten zich de
Haarlemmers in de werken van de vrede, wat hun welvaart ten goede kwam.
Handel en nijverheid bloeiden. Onder de industrieen dienen in de eerste plaats
de beroemde Haarlemse bierbrouwery-en genoemd te worden, welke terecht de
naam van 'hooftneringe' droegen. Schepenen moesten dan ook altijd zweren,
'dat zij de brouwerijnering schappelijk en naarstig zouden onderhouden'.
In de 17e eeuw waren er wel een 7o-tal brouwerijen te Haarlem en het Haarlemse bier was wijd en zijd bekend. De meeste brouwerijen lagen aan het Spaarne,
als by. `de Drie Klaveren', hiervoor genoemd, `de Klimmende Leeuwen' (Spaarne
96) en 'de Olifant', die dicht bij de Wiidesteeg gevestigd was, waar nu nog de
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twee mooie i 7e eeuwse gevels staan, die de Bakenessergracht zo prachtig afsluiten (Korte Spaarne 2 3 en 2 5). Voor ongeveer een decennium bestond nog
de brouwerij 'het Scheepje' op de Houtmarkt , een der oudste Haarlemse brouwerijen, waarvan nog het i 7e eeuwse interieur bewaard is.
De tweede industrie van Haarlem was de textielnijverheid. Ook de weverijen,
" nenweverijen — de lakenindustrie begon reeds in de i 7e eeuw
met name de lm
te tanen door de zware concurrentie der Engelse fabrieken — zijn beroemd ge. 1 Haarlemse bonte lijnwaden, welke later
worden, vooral door sommige speciaa
in Brabant nagemaakt werden als Haarlems boeklinnen en Haarlems bont. Ook
in het vervaardigen van damast bereikte men te Haarlem een hoge trap; het werd
door Willem III in Engeland geintroduceerd. Verder had men hier in de r 7e
eeuw een groot aantal lintfabrieken.
Vermelden wij dan nog, dat in verband met de linnennijverheid, de blekerijen
bij de stad in deze eeuw hun grote vermaardheid verwierven, een feit, waartoe
de zuiverheid van het water en het gunstige duinterrein zeker het hunne hebben
bijgedragen. In de duinstreek vond men dan ook doorgaans deze blekerijen gevestigd, welke met hun met linnen bedekte velden het landschap verlevendigden.
Het waren hoofdzakelijk linnenblekerijen, waarnaast ook garenblekerijen, een
verbetering van het vroegere garenkoken (Garenkokersvaart), en kleerblekerijen voorkwamen. Vaak ontstonden onenigheden tussen de blekers en de
brouwers, omdat de eersten het water bevuilden, dat de laatsten voor hun industrie nodig hadden. Reeds op het eind van de r 6e eeuw was daarom het land
aan de Zuidzijde van de Zijlweg voor de blekers verboden.
Een bekende figuur uit de wereld :der blekers in de r 7e eeuw is Pieter van
Hulle, lijnwaadbleker onder Bennebroek en de vermoedelijke schrijver van het
'Memoriael der Vlamingen' , een verzoekschrift aan de Haarlemse regering, om
algemene regels voor het blekersbedrijf vast te stellen. In dit 'Memoriael' staan
tevens alle Vlaamse emigranten opgetekend, die op het eind van de i 6e eeuw naar
Haarlem kwamen. De vader van Pieter van Hulle was uit Meenen afkomstig.
Voor de toenemende handel werden ook nieuwe verkeerswegen noodzakelijk.
Trekvaarten werden gegraven naar Amsterdam (r 6 3 r ) en naar Leiden (i 6 56).
Door de Amsterdamse trekvaart werd de vroegere waterweg naar Amsterdam,
van het Noorder Buiten Spaarne over het IJ, zooals die bevaren werd door de
smalle schepen, kaarseladen genaamd — de kleine sluis te Spaarndam liet geen
bredere toe — aanmerkelijk bekort, evenals de weg naast de trekvaart een grote
verbetering was op de vroegere rijweg naar Amsterdam, van de Spaarnwouderpoort langs de Oude Weg over de Liede, alwaar een veer (Penningsveer) was,
naar Spaarnwoude en vandaar langs de IJdijk. Sedert het graven van de trek3

vaart kreeg de Spaarnwouderpoort zijn tegenwoordige naam van Amsterdamse
Poort; tegelijkertijd werd hij van een klok voorzien.
Ook de trekvaart op Leiden, uitkomende in de stadssingel bij de Brouwersvaart , was een aanmerkelijke bekorting, gezien dat de vroegere verbinding met
die stad liep van het Zuider Buiten Spaarne over de Haarlemmer- en Kagermeren. Bovendien was deze reis nog vaak een hachelijke onderneming, daar het
op deze meren geducht kon spoken. Men kon er inderdaad schipbreuk lijden.
Aan de trekvaarten vond men de tolhekken, waar de accijnsen van de binnenkomende goederen geheven werden. Het tolhek aan de Leidse Vaart, dat stond
bij de Zandvoorter Weg, droeg de wapens van Haarlem en Leiden. Het staat
thans als ingang van de tennisbanen op Groenendaal te Heemstede.
Een exces van de handel was de beruchte tulpenhandel van het jaar i 637, toen
men de prijzen der tulpenbollen, wier teelt ook rondom Haarlem in opkomst
was, tot fantastische hoogte opdreef. Mogelijk was deze razernij een gevolg van
de benauwems., welke het vorige jaar 1636 in de stad geheerst had, toen een
besmettelijke ziekte, vermoedelijk de pest, duizenden ten grave had gesleept.
Dit verband legt althans het gedicht 4 Nieuwjaarspestspieger van Steven van der
Lust, dat in zijn 2 e uitgave ook de dwaasheden van de tulpenhandel gispt. Hoe
het ook zij, een lust om plotseling rijk te worden, greep velen in den lande aan en
braoht hen tot speculatie, welke ten slotte met een faillissement moest eindigen.
Men zegt wel, dat het Geldeloze Pad, dat lag te midden van vele kwekerijen
ten Zuiden van de stad, daaraan zijn naam te danken zou hebben. Echter komen
ook elders geldeloze paden voor, waar nooit de tulpenhandel gedreven is;
vermoedelijk slaat deze naam op het felt, dat men voor het begaan van deze
paden geen geld behoefde te betalen.
Het jaar van de opening van de Leidse trekvaart (1656) was tevens het jaar,
waarin de eerste, aanvankelijk wekelijkse courant in Europa verscheen, en wel
binnen onze stad bij den drukker Abraham Casteleyn. In de i 8e eeuw (1737)
namen Johan en Isaac Enschede de uitgave van deze 'Oprechte Haarlemsche
Courant' over.
In 165 o herhaalde zich de geschiedenis van 1618 in zekere mate, zij het dan
ook zonder de godsdienstige achtergrond. Weer koos Haarlem, door wicor de
afdanking van het krijgsvolk te stemmen, de partij tegen den Stadhouder, met

dat gevolg, dat de burgemeester Jan de Waal en de pensionaris Albert Ruyl tot
de zes meren behoorden, die Willem II gevankelijk naar Loevestein liet voeren.
Na de dood van den Prins kwamen zij weer vrij en traden wederom in de regering van de stad. Toch stemde Haarlem in 16 5 4 niet toe in de 'acte van seclusie'; integendeel, het hoorde tot de weinige Hollandse steden, die tegen dit
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besluit van de Staten van Holland aantekening deden. De schutterij vooral had te
Haarlem zeer voor het huffs van Oranje gedemonstreerd en dit noopte de Vroedschap enigszm
. s de koers te wijzigen.
In 167 2 kwam trouwens de bevolking van Haarlem nog sterker voor zijn
* dheid uit en dreigde zelfs met de plundering van het huis van burgeOranjegezm
meester Jacob Stein, die voor de onderhandelingen met Frankrijk had gestemd .
Onder deze aandrang besloot de Vroedschap op 3 o Juni tot de verheffing van
den Prins tot stadhouder en kapitein- en admiraal-generaal. Toch pakte zich
nog een dichte, oproerige volksmenigte samen voor het huis van Ascanius van
Sypestein, baljuw van Brederode, die een neef was van den Raadpensionaris,
omdat, na de moord op de gebroeders De Witt, het gerucht liep, dat Johan de
Witt nog in leven was en zich aldaar schuil hield. Daar echter de Haarlemse
regering gewillig bleek, den Prins in alles te volgen, werd hij ditmaal niet veranderd , maar in zijn post gehandhaafd, met uitzondering van een lid. Het was
dan ook op voorslag van Haarlem, dat men in i 67 4 in de Staten van Holland
besloot, de waardigheden van den Prins erfelijk te maken.
Wederom was de stad in i 690 het toneel van een oproer, dat bekend staat als
het tabaksoproer. Immers het verbod van tabakroken op openbare plaatsen
was de aanleiding tot deze onlusten, die in de grond veroorzaakt werden door de
grote lasten, welke de oorlogen meegebracht hadden. Met behulp van de schutterij was men dit oproer spoedig meester. Een begin van onlusten in r 69 3 op de
Botermarkt werd eveneens in de kiem gesmoord. In r 69 5 werd echter de inneming van Namen zeer feestelijk gevierd met vuurwerk en een vertoning, welke
verzorgd was door Romeyn de Hooghe, een bekend Haarlems graveur en schilder. Ook bij de troonsbestijging van Willem III en Maria in Engeland (1 689)
werd hier, als in vele Hollandse steden, een groot vuurwerk afgestoken.
Ondertussen was gedurende de r 7e eeuw door de steeds toenemende welvaart een grote aanwas van de bevolking te bespeuren. De stad binnen de muren
raakte dan ook geheel volgebouwd en men vestigde zich veelal buiten de wallen.
Vooral aan de Noordzijde breidde Haarlem zich aldus aanmerkelijk uit; in r 6 4 3
stonden daar reeds meer dan 400 huizen buiten de poorten. Het gevolg hiervan
was, dat plannen beraamd moesten worden tot een uitleg van de stad. Verscheidene deskundigen als de bouwmeester Pieter Post en de landmeter Pieter
Wils dienden daartoe hun ontwerpen in bij de stadsregering. Ten slotte werd het
plan van den schilder-bouwmeester Salomon de Bray, vastgelegd in zijn 'Bedenckingen (d.i. overdenkingen) over het uytleggen en vergrooten der stadt Haarlem' , gekozen, zij het ook alleen voor het Noordelijk stadsgedeelte. Zijn bedoeling immers was geweest , om van geheel Haarlem een vestingstad te maken
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met 16 bastions, die met punten vooruitsprongen uit de wallen, naar de opvattingen van den Fransen vestingbouwkundige Vauban. Na de Engelse oorlogen, die de uitvoering van deze uitbreidingsplannen hadden vertraagd en
nadat Salomon de Bray, wiens zonen Jan en Dirk bekende schilders zijn geworden, was overleden, werd de stad aan de Noordzijde uitgelegd met een
dergelijke vestingwal tussen de Pinckmolen en de Papentoren, met 6 bastions,
die nog beter dan de vroegere hoektorens tot de verdediging der wallen dienden.
In deze omwalling werd slechts een groote poort gemaakt, ter vervanging van
de nu vervallende Kruis- en Janspoorten, de Nieuwe- of Kennemerpoort bij de
tegenwoordige Kennemerbrug. Deze poort was echter niet als de oude op verdediging berekend; hij vertoonde torens noch ravelijn, maar was meer in klassieke trant gebouwd en met ornamenten en beeldhouwwerk versierd. Het prachtige frontispice van den beeldhouwer Abraham Snellaert is trouwens na de
afbraak van de poort in i 866 bewaard en geplaatst in de gevel van de school in
de Wilhelminastraat (4 3 -4 5 ).
Nog enige kleinere poorten zijn in de wallen aangebracht. De eerste, de
Deymans Waterpoort, lag ongeveer op de hoogte van de Rozenstraat en was
oorspronkelijk slechts een waterpoortje, zoals er meer hier en daar in de wallen
to vinden waren. Zij dienden voor het afhalen van stadsvuil met schepen in de
singels. Ten behoeve van burgemeester Dirk Deyman, die daar buiten de stad
land had liggen, werd echter op het eind van de i 7e eeuw een brug bij deze
poort gemaakt; hij werd in i 807 afgebroken.
De tweede poort was het Friese- of Vrouwehek aan het eind van de Kloppersingel bij het Spaarne — de singels om de nieuwe uitleg zijn bekend als de
Schoter- en Kloppersingels — waaruit men op de Spaarndammerweg kwam.
Deze poort bestond slechts uit een hek tussen twee stenen beren met een stenen
boog daarboven en een ophaalbrug. Op oude afbeeldingen van het Vrouwehek
komt veelal ook de cementmolen 'het Fortuin' voor, die daar, tot de ophoging
van de spoorweg in 1906, bij het begin van de spoorbrug over het Spaarne
heeft gestaan.
In het nieuwe stadsgedeelte, de Nieuwstad of Nieuwe Uitleg, dat aldus was
ontstaan, werden ook enige grachten gegraven, terwijl de vroegere singelgracht
aan de Noordzijde van de stad gedempt werd. Van deze grachten is nu nog de
Nieuwe Gracht over; de tweede, de Achter Nieuwe Gracht, is later weer gedempt en heet nu Parklaan.
Deze grachten waren slechts siergrachten, want zij dienden niet meer, als
de vroegere, als verkeerswegen voor de handel. De pakhuizen lagen thans in
hoofdzaak langs het Spaarne, vooral Oostzijde tussen Melkbrug en Langebrug,
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waar men later de pakhuizen 'de Hoop' , 'het Anker', 'het Olievat' enz. vindt.
Daar aan het Spaarne floreerde ook de scheepsbouw nog. In i 666 had zich op
een nog open terrein dicht bij de stadsvest de scheepsbouwer Harmen jansz. de
Bruyn gevestigd. Het veld werd naar hem Harmen Jansveld genoemd; het is het
terrein, waar nu ongeveer de gevangenis staat.
Haarlems industrie had echter allang de handel overvleugeld. Nieuwe opbloei kwam daarin bovendien nog op het eind van de i 7e eeuw door de komst
der Frame refugies na de opheffing van het Edict van Nantes (1685). Zij verbeterden hier vooral de zijde-industrie aanmerkelijk, die hier aanvankelijk als
smalrederij bekend stond en slechts grove halfzijden stoffen opleverde. De
Fransen verfijnden deze weverijen, doordat zij de geweven stoffen nog extra
bewerkingen als kalanderen (mangelen in een molen), kamelotten (vlammen),
luisteren (glanzen) e.d. lieten ondergaan. Weldra nam de zijde-industrie hier een
grote vlucht; 2 0.000 zijdewevers telde men onder de bevolking van Haarlem.'
Door refugies werd hier ook een gaasfabriek opgericht, die zijden en garen gazen
leverde; de builgaasweverij werd een belangrijk onderdeel van deze nijverheid.
Het speciaal Haarlemse builgaas heette lampergaas.
Wij mogen de 1 7e eeuw niet vaarwel zeggen, zonder nog een fabriek te vermelden, die hier op het eind van die eeuw zijn aanvang heeft genomen en de naam
van Haarlem over de gehele wereld heeft gebracht, de zo bekende Haarlemmeroliefabriek, die nog altijd gevestigd is in het huis van den uitvinder in de Achterstraat, thans Anthoniestraat geheten. Het was Claas Tilly, die in 1698 een olie
met geneeskrachtige werking uitvond, die voor vele in- en uitwendige kwalen
hielp. Tot op onze tijd heeft de 'Oprechte Haarlemmerolie' zijn reputatie van
voortreffelijkheid weten te handhaven.
Een andere zeer oude fabriek te Haarlem is de azijnfabriek `de Boog', die al in
de r 6e eeuw bestond. Niemand minder dan de beroemde Herman Boerhaave was
de uitvinder van het recept, volgens hetwelk hier nog steeds de azijn uit rozijnwiin gefabriceerd wordt.

(I) Aan de jde-industrie herinnert de naam van de Zuiderstraat, vroeger Soyerstraat geheten (Fr. soie). Dat deze nijverheid hier echter al oud was, bewijst het feit, dat de Soyerstraat
al in de 15e eeuw bestond.
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V. DE TIP) VAN VERNAL
De i 8e eeuw is voor ons gehele land een tijd van verval geweest, niet doordat
bepaalde rampen het getroffen hebben, maar doordat de gehele geest van de
burgerij een periode van verslapping en achteruitgang inging. Dit openbaarde
zich zowel in het politieke leven, waarin vele misbruiken als kuiperijen en nepotisme (bevoorrechting van familieleden) meer en meer inslopen, als ook in het
economische leven. In dit laatste heeft vooral Haarlem, dat immers een bloeiende
industriestad was, het verval het best gemerkt. De meeste industrieen van de
vorige eeuw blijven hier aan de gang, maar men gaat niet vooruit en juist op dit
gebied is stilstand achteruitgang. Tot op het midden van de i 8e eeuw bestonden
hier nog de fabrieken van zijden en half-zijden stoffen; ook was toen nog van belang de fabricatie van garen, lint en band. Echter geen nieuwe vondsten werden
gedaan of toegepast, zodat allengs de concurrentie met het daardoor dikwijls
goedkoper werkende buitenland niet was vol te houden. Een industrie, die in de
I 8e eeuw nog een zekere bloei heeft bereikt, was die van het passementmaken en
vervaardigen van geweven kanten. Doch door de oorlogen op het eind van die
eeuw is ook deze tak van nijverheid teniet gegaan.
Wel zijn er pogingen gedaan, om de Haarlemse nijverheid op de been te
houden en tot nieuwe bloei te brengen. Dit was vooral het werk van de Economische Tak van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Door het uitschrijven van prijsvragen over een onderwerp van algemene nutte had dit genootschap zich al ten opzichte van het algemeen welzijn verdienstelijk gemaakt,
maar met zijn Economische Tak, die in 1777 hier in Haarlem werd opgericht,
bedoelde het in het bijzonder het verval van de vaderlandse nijverheid tegen te
gaan. Het trachtte dit doel te bereiken door het uitloven van prijzen en beloningen, het verstrekken van voorlichting, door onderwils, door ondersteuning
van proefondernemingen, enz. Ook op het gebied van landbouw en veeteelt ,
alsmede van de zeevaart strekte zijn zorg zich uit. I flit deze Economische Tak
van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, later de Huishoudelijke
Maatschappij genaamd, is gegroeid de Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.
Het is echter ook de Economische Tak niet gelukt de achteruitgang van de
(I) Na de slag bii Doggersbank (1781) was overal in den lande belangstelling voor dit terrein.
Lift de commission, die zich te Haarlem en Amsterdam vormden, om de nagelaten betrekkingen
van de slachtoffers van deze slag te steunen, is het Vaderlands Fonds ter aanmoediging van.
's Lands zeedienst ontstaan (1785), dat de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam oprichtte.

36

RAAKSTORENS
Naar aquarel van J. H. West, c. 1830
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nijverheid tegen te houden. Ook al bracht men de overheid er toe, door beschermende maatregelen de concurrentie van het buitenland te weren, dan nog
werd de kwijnende industrie geen nieuw leven ingeblazen. De geest van de i 8e
eeuw was meer een van behoud en men stak zijn geld liever in vreemde effecten
dan in onzekere ondernemingen. Het was de echte regentengeest, die teerde op
het oude.
Deze geest openbaarde zich natuurlijk ook in het politieke leven, waar vele
misbruiken, door de zucht tot behoud van de macht , inslopen. Conctracten van
correspondentie verzekerden de baantjes onder de regerende families, zonder
op de capaciteiten van de betrokkenen te letten.
Na de verheffing van Willem IV tot stadhouder (1747) had het yolk op vele
verbeteringen gehoopt , waarvan echter niet veel terecht kwam; alleen de posterijen kwamen in het beheer van de provincie. De grootste ontevredenheid was
vooral gericht tegen de pachters der belastingen, die, om een aardige winst op
hun pachtsom te behalen, inderdaad uitzuigers waren. In Haarlem begon in i 748
een oproer, waarbij men de huizen der gehate pachters plunderde, en dat weldra
op andere Hollandse steden oversloeg. De schutterij, zelf aan de kant van het
oproer staande, trad slechts zeer slap op. De magistraat moest toegeven en verklaarde de verpachting der belastingen voor afgeschaft, wat spoedig daarna door
een besluit der Staten van Holland werd bevestigd. Tegelijkertijd echter kwam
de burgerij met andere grieven voor den dag, welke meer de regering in het algemeen betroffen; de schutterij eiste voortaan enige invloed op de benoeming van
de magistraat. Wel werd nu weer de wet verzet en kwamen inderdaad een aantal
burgers in de regering en in de krijgsraad uit families, die daartoe tot dusver
niet beroepen waren; ook werden op verlangen van de burgerij de privilegien en
keuren van de stad in druk uitgegeven, maar het systeem werd niet verand.erd.
Toen echter de nieuwe wijze van belastingheffing, de collecte, met de aanvang
van i75o zou ingevoerd worden, staken de ontevredenen weer de hoofden op.
Men had hierop wel gerekend door het nemen van militaire maatregelen. Dit
evenwel namen de schutters den Burgemeesteren juist kwalijk en zij kwamen
met hun nieuwe wensen voor den dag, die zij door middel van een request aan de
regering in Den Haag wilden kenbaar maken. De deputatie werd echter aldaar
gevangen genomen, terwijl ondertussen de troepen van den Prins na slechts
weinig verzet de Grote Houtpoort binnentrokken en aldus de doorzetting van
de nieuwe belastingen bewerkstelligden.
.Ook in het vervolg van deze eeuw is Haarlem nog meermalen het toneel van ongeregeldheden geweest. Het is de tijd van de twisten tussen Patriotten en Prinsgezinden. Geschillen met de Gouvernante, prinses Anna, over een burgemeesters37

benoeming in 1758, gemene handelsbelangen met Amsterdam, hadden de
Haarlemse regering aan de zijde der Patriotten gebracht. Zo stond Haarlem
Amsterdam bij in zijn voorstellen tot onbeperkt convooi en tot verwijdering
van den hertog van Brunswijk. Haarlem genoot met Amsterdam handelsvoorrechten in Frankrijk. De Haarlemse pensionaris Adria' an van Zeeberg behoorde tot het driemanschap van pensionarissen, dat in het patriottisch Holland
oppermachtig was.
Het voorstel van Haarlem, om na te gaan, hoe tot een algemene volksvertegenwoordiging te komen, had echter in de Staten van Holland geen succes. Uit
dit voorstel blijkt, hoe het Haarlemse patriottisme meer democratisch dan
ans.tocratisch was. Inderdaad vooral onder de burgerij hadden de Patriotten
aanhangers gevonden. Zij hadden zich verenigd tot een Burger-Societeit, die in
het logement `de Gouden Leeuw' in de Zijlstraat zijn bijeenkomsten hield. Ook
werd alhier een exercitiegenootschap opgericht, sedert 1778 genaamd het vrijcorps 'Pro aris et focis' (voor huisaltaren en haardsteden), dat bij de nieuwe
organisatie van de schutterij in 1787 in stadsdienst overgm.g en de kern van het
stadsleger zou vormen. In '786 trok een groot aantal vrijwilligers naar Utrecht,
om de Patriottische regering aldaar bij te staan tegen den Prins, die in Gelderland
op last van de Staten gewapenderhand tegen de Patriottische steden Hattum
en Elburg optrad. In het voorjaar van 1787 zond het nieuwe corps hierbij nog
I 5o man naar Nieuwersluis.
Het democratische plan der Haarlemmers, om tot een volksvertegenwoordiging te komen, bracht het in de stad tot een nieuw regeringsreglement, waarbij
enige invloed op de benoeming der magistraten aan de burgerij was toegestaan.
De invoering en beediging van dit reglement (5 Sept. '787) ging met vele plechtigheden gepaard. Het had plaats op de Grote Markt, waar een speciale tempel
waarvan het model nu nog in het Frans Halsmuseum berust, voor dit doel werd
opgericht en schutters en vrijcorpsisten voor de afzetting van het terrein zorgden.
Hiermede echter was het gedaan met de triomf der Patriotten. De Pruisische
koning greep in om de belediging zijn zuster, prinses Wilhelmina, bij Goejanverwellesluis aangedaan, en hierop staken de Prinsgezinden ook te Haarlem het
hoofd op. Weldra wapperde de Oranjevaan weer van de toren en werd het regeringsreglement ingetrokken. De wet werd wederom door den Prins verzet en de
schutterij weer op oude voet teruggebracht. In i790 is op het schavot v6or het
Raadhuis, dat uitgebouwd was v66r de justitiekamer, de kamer van het gerecht,
(tegenwoordig van den Secretaris), waar het beeld van vrouwe Justitia in de
gevel prijkt, nog een 'fameus libel' der Patriotten openlijk door beulshanden
verbrand. Op dit schavot, aanvankelijk van zwart geverfd hout , maar sedert
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I 633 van steen aldaar opgericht, moest de `meester van den scherpen zwaarde' ,
de beul, zijn lugubere taak vervullen. De veroordeelden traden dan direct door
een deur uit de justitiekamer op het schavot. Het werd in 1855 afgebroken;
de laatste terechtstelling had plaats in 1829.
De 18e eeuw was echter niet slechts het tijdperk van achteruitgang en onlusten, maar ook dat van weldadigheid en wetenschappen. In de weldadigheid
zette men een Hollandse traditie voort , die vooral tot uiting kwam bij de gezeten
burgers. De renteniers, de rustende kooplieden van de 18e eeuw maakten zich
weer verdienstelijk door het stichten van hofjes, die echter grootser van opzet en
pompeuzer waren dan die der vorige eeuwen. Zo ontstonden de 'hofies' van
Staats (Jansweg), Noblet (Hooimarkt), Teyler (Koudenhorn) en Van Oorschot
(Kruisstraat), met grote binnenplaatsen, ruime woningen en deftige vergaderzalen voor de regenten. Dikwijls werd een zekere welstand bijv. een minimum
inkomen, van de bewoonsters geeist, om de stichtingen toch vooral een voornaam uiterlijk te geven. Hiernaast zijn nog te noemen het Remonstrantse Hofje,
gesticht (1773) door Justus en Isabella van Leeuwaerden, dat gevestigd is in een
huis, waarin nog een deel van het oude Ursulinenklooster te herkennen is (in de
Ursulastraat) en het Vrouwe- en Anthoniegasthuis op het Klein Heiligland. Dit
laatste was een vereniging van twee oudere, oorspronkelijk Rooms-Katholieke
stichtingen, die aan de stad waren toegevallen. Zij vonden onderkomen in het
eerste, door Teyler bij zijn leven (1756) gestichte hofje, nadat die stichting verhuisd was naar het zo pompeuze gebouw met de grootse toegangspoort op de
Koudenhorn, dat in I 778 uit de nalatenschap van Teyler gefundeerd werd. Het
oude hofje was toen de stad door Directeuren van Teylers Stichting ten geschenke aangeboden.
In de 18e eeuw (1738) richtten ook de Luthersen een eigen Wees- en Armenhuis op. Van overheidswege bleef men evenmin achter in de zorg voor de armen
en bedeelden. In 1765 heeft men het Arme Kinderhuis verenigd met het H.
Geesthuis, dat seders 1626 speciaal weeshuis was, tot het Burgerweeshuis. Het
H. Geesthuis op de hoek van de Krocht werd afgebroken — op deze plaats verrees weldra (1768) het bovengenoemde hofje van Wouterus van Oorschot — en
de kinderen werden ondergebracht in het Arme Kinderhuis. Ook stichtte de
stad dat jaar in samenwerking met de Nederduits Hervormde Diaconie, wier
Diaconiehuis in de Zuiderstraat hiermede werd opgeheven, een groot Diaconiehuis op de Koudenhorn. Het hiervoor benodigde geld werd bijeengebracht ,
gedeeltelijk uit een collecte aan de huizen, gedeeltelijk uit een tontine. I De bouw
(i) Bijdragen, waaruit men na zekere tijd een liifrente kan trekken.
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van het Diaconiehuis was in 1771 voltooid. In 1786 werden hierheen ook de
buitenarmen van het Aalmoezeniers Armen- en Werkhuis. overgebracht, dat
nu Tucht- en Werkhuis bleef — vandaar de naam Tuchthuisstraat — en sprak
men van het Verenigd Diaconie- en Aalmoezeniers Armenhuis.
Verder is de voormalige Doelen van de oude schuts (St. Jorisdoelen) in de
Grote Houtstraat, die op het eind van de 17e eeuw door de stad tot Herenlogement was ingericht, in de i 8e eeuw Proveniershuis geworden, waar men zich
dus de kost kon inkopen. Op kosten van de stad heeft hierin gewoond de bekende blijspeldichter Pieter Langendijk, die daarbij de opdracht had als stadshistorieschrijver een geschiedenis van Haarlem te schrijven, welke hij echter niet
voltooid heeft. In het huisje in de Kerkstraat, waarin hij verbleef, heeft de Vereniging Haerlem in i935 een gedenksteen in de gevel laten aanbrengen.
Een ander soort instellingen op sociaal gebied in de i 8e eeuw zijn de begrafenisbossen. In de I 7e eeuw bestonden al reeds de knechtsbossen, een soort ziekenen begrafenisfondsen voor de knechts van een bepaald gilde. Ook werden zij wel
gesticht door ambachtslieden, meest wevers, uit een bepaalde streek afkomstig
(Westfaalsche bos, Bos voor de landgenoten van Den Bosch). De bossen, die in
de i 8e eeuw en het begin van de i 9e eeuw gesticht zijn, waren evenwel begrafenisverzekeringen voor ieder, die er lid van wilde worden, en stonden onder het
beheer van regenten. Sommige van hen als de 'Broederlijke Liefdebeurs' (Jansstraat 6 i ), glas loopt ras' (Bakenessergracht 2 6b), 'Vrijwillige Liefdebeurs'
(Korte Begijnestraat i 4) bestaan nog.
Van de wetenschappelijke instellingen uit de i 8e eeuw mag in de eerste plaats
vermeld worden de reeds genoemde Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Dit genootschap werd hier ter stede in '752 opgericht en legde zich
toe op de beoefening van natuurkunde en andere, vooral exacte wetenschappen.
Een natuur-historisch museum van dit genootschap, aanvankelijk gevestigd in
een vertrek in het Prinsenhof, werd later waardiger ondergebracht in het eigen
gebouw van de Maatschappij in de Grote Houtstraat bij de Peuzelaarsteeg,
waarover de geleerde secretaris, Dr. Martinus van Marum, het beheer voerde,
totdat de Maatschappij het gebouw op het Spaarne aankocht, waarin hij thans
nog gehuisvest is. In de z oe eeuw bezat de Maatschappij wederom een geleerde
van internationale beroemdheid als secretaris, den Nobelprijswinnaar Prof. Dr.
H. A. Lorentz.
In 1778 stierf te Haarlem een aanzienlijk en schatrijk stadgenoot, de zijdefabrikant Pieter Teyler van der Hulst, die, uit liefde voor de wetenschappen
volgens zijn testament het grootste deel van zijn vermogen bestemd had voor de
stichting van een tweetal wetenschappelijke genootschappen, een godgeleerd en
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een natuurkundig. Het beheer van zijn stichtingen had hij opgedragen aan een
vijftal directeuren, dezelfden dre het royale nieuwe Teylers Hofje aan de Koudenhorn lieten bouwen in plaats van het oude op het Klein Heiligland. Zetel der
wetenschappelijke stichtingen werd Teylers vroeger woonhuis in de Damstraat,
terwijl daarachter een museum werd opgericht voor zijn verzamelingen van
naturalia, penningen, munten, prenten, enz., tevens bibliotheek, laboratorium
en sterrenwacht. In i885 werd dit museum aanmerkelijk uitgebreid en verkreeg
het de hoofdgevel aan het Spaarne. Directeuren schrijven, volgens de bepalingen
van het testament , jaarlijks prijsvragen uit over geleerde onderwerpen, welke,
indien bekroond, door het genootschap worden uitgegeven. Zij benoemden
ook lectoren, die in de fundatie colleges gaven. Verder namen zij de nodige
maatregelen tot behoud en uitbreiding der verzamelingen. Een man, wiens
naam ten nauwste met Teylers stichtingen verbonden is, is Dr. Martinus van
Marum, die de eerste bibliothecaris en conservator van het Teylers Museum was.
Van hem is vooral bekend geworden zijn grote electriseermachine, die thans nog
in het museum te bezichtigen is. Hij ook legde de grondslag van de verzameling
mineralen en fossielen.
Nog meer wetenschappelijke genootschappen moeten er in de i 8e eeuw in
Haarlem bestaan hebben als het natuur- en sterrenkundig •gezelschap `Liefde tot
Wetenschappen' , dat boven in de Eendjespoort vergaderde en een observatorium had in de Patientiestraat, en het natuurkundig genootschap 'Oefening
in Wetenschappen' (opgericht in i 798), dat zich later splitste in een letterkundige en natuurkundige afdeling. Dit alles bewijst wel, dat vooral de exacte
wetenschappen in het middelpunt van de belangstelling stonden.
Dat ook aan betere ontwikkeling van het yolk werd gedacht, heeft men te
danken aan de stichting van Jan Nieuwenhuyzen, de 'Maatschappij tot Nut van
't Algemeen' Hij was predikant te Monnikendam, maar hij had indertijd in
Haarlem een boekhandel en drukkerij op het Verwulft gehad. Van zijn maatschappij kwam hier in i 789 een departement, dat in i 79 4 een volksbibliotheek
oprichtte en goede invloed op het volksonderwijs oefende door de stichting van
een departementale school.
Op letterkundig gebied waren nog steeds de beide rederijkerskamers, 'Trou
moet blijcken' en `Liefde boven Al' werkzaam, wier factors ieder jaar op Nieuwjaarsdag een jaardicht uitbrachten. Overigens waren zij echter meer en meer
gezelligheidsverenigingen geworden, want niet meer kwamen zij, als in de i 6e
eeuw, met hun spelen voor de dag. Slechts de betitelingen: Keizer, Prins, Vaandrig, enz. herinneren aan de rederijkerstijd. De kamer `Trou moet blijcken' heeft
zich dan ook inderdaad als societeit tot in onze dagen gehandhaafd. Na een huis

in de Kleine Houtstraat, waar nu nog zijn embleem, de Pelikaan, in de gevel
prijkt , heeft hij het grote gebouw op de hoek van de Grote Markt en de Grote
Houtstraat, dat in I 88o werd gebouwd, betrokken. Thans is de societeit gevestigd Grote Houtstraat i i 5 , waar we wederom de Pelikaan terugvinden.
Van `Trou moet blijcken' was de Haarlemse dichter Pieter Langendijk jaren
lang factor en dichtte toen o.a. zijn jaardichten op de portretten der Hollandse
graven en gravinnen, die in de grote zaal van het Raadhuis hangen. Bekender is
Langendijk echter als blijspeldichter. Hij immers is de schepper van 'Krelis
Louwen', 'Het wederzijds Huwelijksbedrog', 'De Spiegel der Vaderlandse
Kooplieden', enz., stukken, waarin hij opvoedend trachtte te werken door het
hekelen van de gebreken van zijn tijdgenoten. De stukken van Langendijk zijn
vermoedelijk toenmaals niet te Haarlem opgevoerd, want een schouwburg bezat
de stad nog niet. Amsterdamse tonelisten waren het, die in de i7e en 18e
eeuw, meestal in tenten of andere tijdelijke gebouwen stukken opvoerden als
Bredero's 'Moortje', Jan Vos' 'Aran en Titus' en Ger. Brandts 'De veinzende
Torquat us' .
Wel is hier in de 2e helft van de 18e eeuw de toneel-societeit 'Leerzaam Vermaak' ontstaan, waar men zich op de toneelkunst toelegde. De directeur hiervan
was de toen zeer bekende, maar zeer middelmatige dichter Jan van Walre. In
1779 kreeg Haarlem zijn eerste schouwburg op het Plein buiten de Grote
Houtpoort.
Van 'Liefde boven Al' waren nog in de 17e eeuw vele Haarlemse kunstenaars
als de Berckheydes, Frans en Dirk Hals, Salomon de Bray, enz. lid, echter meestal
geen werkende leden (cameristen) maar 'beminnaars'. Deze kamer was evenwel in
de i 8e eeuw ook zeer achteruit gegaan, doch is in 1824 door het dichtlievend
genootschap Democriet overgenomen en tot nieuw leven gebracht, waarna hij
nog verscheidene malen in het openbaar van zich heeft laten horen. Zo is het aan
'Liefde boven Al' te danken, dat in de Doelen een gedenksteen ter gedachtenis
aan Ripperda werd opgericht (183 I ), alsmede een steep boven het graf van
Bilderdijk (1832) en het borstbeeld van Coster met onderschrift in de gevel
van diens vermoedelijke woonhuis (1851). In 1874 is de kamer 'de Wijngaardranken' opgeheven.
Op het gebied van de letterkunde heeft Haarlem noch in de 1 7e, noch in de 18e
eeuw grote figuren voortgebracht, behalve dan Langendijk. Lucas Schermer,
Pieter Merkman en Elisabeth Hoofman zijn in de 18e eeuw naast hem de vertegenwoordigers van de dichtkunst. Een veelzijdig man was Adriaan Loosjes,
behalve dichter en schrijver tevens drukker, uitgever en politicus.
Ook de schilderkunst in de 18e eeuw was slechts een vage afspiegeling van de
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glorie van de i 7e; genoemd mogen worden de Van der Vinnes, Cornelis van
Noorde, Wijbrand Hendriks, Taco jelgersma, Frans Decker, Paul van Liender
en F. A. Milatz als bekende schilders en tekenaars, doch alien goden van de
tweede rang, vergeleken met de i 7e eeuwers. Geschilderde behangsels waren
zeer in smaak en daarin muntten vooral uit H. Tawnier, Leendert Overbeek en
P. van Loo. Door de oprichting van een tekenacademie, waarbij de mogelijkheid
tot gratis opleiding werd geboden aan onbemiddelden en de kunstenaars door
het verlenen van prijzen werden aangemoedigd, trachtte men ook het verval in
de schilderkunst te bestrijden.
Nog op een ander kunstgebied had Haarlem in de i 8e eeuw wat te bieden, nl.
op dat van de muziek. Wereldberoemd immers is het grote orgel in de Grote
Kerk geworden, dat door den orgelmaker Christiaan Muller op stadskosten gebouwd was en in '738 werd ingewijd. Then de jonge Mozart in 1766 ons land
en onze stad bezocht, heeft hij niet verzuimd, op dit orgel zijn kracht te beproeven.

4;

VI. DE FRANSE

TIjD

De voortekenen van de omvventeling van i795 waren in Haarlem te bespeuren
in de revolutionnaire clubs, welke door hun corresponderende leden niet alleen
in onderling verband stonden, maar ook verstandhouding hielden met dergelijke
.clubs in andere steden. Zij heetten te zorgen voor de veiligheid van stad en
burgerij in geval van oproer, maar bedoelden een nieuwe regering in te stellen,
zodra de Fransen in het land mochten vallen. Dit geschiedde in het jaar '795.
In een algemene vergadering der clubs in het logement 'de Gouden Leeuw' en
.op de Doelen besloten zij tot afzetting van de regering, hetgeen zonder enig
bloedvergieten ten uitvoer werd gebracht, dank zij het feit, dat zij op de afzijdig-held van de militie konden rekenen, die orders van generaal Daendels had ont.vangen. In der haast waren uit de clubs een z o-tal compagnieen gewapende burgers gefOrmeerd, om de orde te handhaven. Een provisiOneel regeringsreglement
werd afgekondigd. Op de Grote Markt plantten de vrouwen, onder aanvoering
van Mej. C. Koets, kasteleinesse van 'het Wapen van Amsterdam' in Den Hout,
een vrijheidsboom, waaromheen mannen en vrouwen in uitbundige vreugde
dansten.
Op de 2 oe Januari kwamen de Fransen Haarlem binnen. Spoedig konden de
stemgerechtigde burgers een nieuw stadsbestuur kiezen, waarbij voor het eerst
geen onderscheid werd gemaakt in godsdienstige gezindheid, terwijl tot dusver
alleen zij, die tot de Hervormde gemeente behoorden, een openbaar ambt
konden bekleden. Ook werden nu de regeringsbanken in de kerken afgeschaft en
de wapenborden boven de graven der aanzienlijken weggenomen, alles onder
de leuze: `Vrijheid, gelijkheid en broederschap'. Een deel van deze wapenborden
is op het Stadhuis terechtgekomen en hangt in de grote zaal. Later heeft men
zelfs de wapens van de grafzerken afgehakt.
In 1798 kwam ter sprake de naasting der kerkgebouwen van de voormaals
heersende kerk (de Hervormde kerk), welke onder de andere kerkelijke gemeenten verdeeld zouden worden. Daar echter de hiervoor in aanmerking komende gemeenten, te weten Rooms-Katholieke, Waalse, Doopsgezinde, Lutherse en Joodse, de een voor de ander na van hun aanspraken afzagen, bleven de
Grote en Bakenesserkerken — want slechts om deze twee kerkgebouwen ging
het — voor de dienst van de Hervormde gemeente beschikbaar.
D e verschillende stedelijke werkzaamheden werden nu aan comite's opgedragen: een Comite van Zekerheid, later Comite van Algemeen Belang genaamd
(alles naar Frans voorbeeld) verving de Burgemeesters, een Comite van Rechten
-

kwam in plaats van de Schepenbank, terwiji het geldelijk beheer berustte bij
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een Comite van Finantien. Naar gelang van de veranderingen, die in de landsregering plaats grepen, veranderden ook de namen van deze instellingen, alsmede de personen, die er zitting in hadden. Zo werd het Stadsbestuur in 1798
Municipaliteit, in i 8o 3 Raad en in 1808 zelfs weer Vroedschap geheten; het
Comite van Algemeen Belang heette in i 8o 3 Kamer van Wethouders en in r 8o8
Burgemeester en Wethouders; under de Franse overheersing ( r811-1813) sprak
men van Maire en Adjunct-Maires. In plaats van de schutterij kwam een gewapende burgerwacht, hoofdzakelijk bestaande uit de leden van revolutionnaire
clubs, die zich voor de compagnieen op de dag van de omwenteling hadden opgegeven en de schutterij, zoals die in i 787 hervormd en na de overwinning der
Oranjeklanten weer ontwapend was.
Een tijd lang (I799-I8o3) heeft de magistraat het Raadhuis moeten verlaten
en zich gevestigd in een gebouw in de Jansstraat (thans Kantongerecht), daar het
Stadhuis bestemd werd tot zetel van het Departementaal Gerechtshof (van het
departement Texel). Dit laatste heeft hier niet lang stand gehouden (tot 18oi),
maar wel mocht het Haarlem gelukken, in i 807 aangewezen te worden als zetel
van het departementaal bestuur, d.w.z. tot hoofdstad van het departement
Amstelland. Dit bestuur vestigde zich echter in het toen weer vrijgekomen
gebouw in de Jansstraat. Met de inlijving van i 8 i o verloor Haarlem weer
deze bevoorrechte positie als hoofdstad, waarvan men enige opbloei van de zo
vervallen handel en nijverheid in de stad verwachtte, daar het nu ingedeeld werd
bij het departement van de Zuiderzee, dat ongeveer de tegenwoordige provincien Noord-Holland en Utrecht omvatte.
Op het eind van de I 8e eeuw zou de stad nog een benauwde tijd beleven, toen
de Engelsen en Russen een inval in Noord-Holland deden (1799). Haarlem, als
liggend achter het front , zag alle toebereidselen van de zijde der Bataafse troepen
en de Franse bondgenoten; het maakte zich op tot ontvangst der gewonden, die
in schepen het Spaarne opgevoerd werden en aanschouwde ook de gevangen
Russen en Engelsen, die hier enige dagen vertoefden. Ook nam de regering van
het departement Texel, dat te Alkmaar zetelde, een tijd lang de wijk naar het
Prinsenhof alhier. Op het eind van het jaar werd echter op de Grote Markt een
groot feest met muziek en illuminatie gevierd wegens de afgeslagen inval.
Het was overigens niet de meest geschikte tijd, om feest te vieren, want het
verval in de stad was op het eind van de i 8e eeuw wel op zijn diepst. De opheffing der gilden in i 798 gaf baan voor de vrije concurrentie, wat echter in deze
tijd, waar de ondernemingen zich met moeite op de been hielden, funest was. De
laatste industrieen verdwenen hiermede zo goed als geheel. De bevolking was
zeer in aantal afgenomen (21.coo inwoners bij de volkstelling van i 798) en een
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groot deel hiervan (4000) was armlastig. Vele huizen stonden leeg en vervielen.
Om de werkeloosheid te bestrijden werd door de Vommissie tot toezigt en
superintendentie over de gesubsidieerde godshuizen', waartoe, behalve het
Diaconie- en Aalmoezeniers Armenhuis en het Rooms-Katholieke Armenhuis,
thans ook het Lutherse Wees- en Armenhuis behoorde, dat zich niet alleen had
kunnen bolwerken, een armfabriek opgericht 8o 5) in het eerste gesticht,
waar de gealimenteerden moesten spinnen, weven, speldewerk doen, enz., dock
dit was weer een fnuikende concurrentie voor de laatste werkplaatsen, die hier
nog op dit gebied bestonden. Een nieuwe belasting ten behoeve van de armen
vond echter veel tegenstand. Zoals in een bezwaarschrift hiertegen werd opgemerkt, ontbrak het den Hollanders nooit aan weldadigheidszin — daarvan
spraken reeds de vele stichtingen en inrichtingen op dit gebied maar zij
meenden, dat deze deugd slechts vriiwillig kon worden beoefend en dat alle
dwang, daarop geoefend, slechts nadelig kon werken.
Misschien had het felt, dat koning Lodewijk Napoleon hier in z 8o8 na Utrecht
en Amsterdam zijn hof vestigde, de stad enige opbloei kunnen geven, als het
niet zo kort geduurd had. Lodewijk was niet alleen een goedhartig, maar ook
cen vrijgevig en prachtlievend vorst. Bij zijn bezoek aan de stad in 1807 had
hij f 2.000 aan de armfabriek geschonken en toegestemd in het verzoek, dat
Haarlem als zetel van het departementaal bestuur mocht worden aangewezen.
Thans betrok hij het Paviljoen 'Welgelegen' in Den Hout, eertijds het landhuis
van den bankier Henry Hope, die daarvoor een prachtig doorzicht door het bos
bedongen en verkregen had, en kocht daarbij nog een deel van het eeuwenoude
speelveld, de Baan, om daarvan een botanische tuin te maken. Het was echter
in dit Paviljoen, dat hij in 18 r o de acte van afstand tekende, en door een achterpoortje ontvluchtte hij de toorn van zijn machtigen broeder, den Keizer der
Fransen.
Toen braken de donkere jaren van de inliiving aan, waarin de druk van de
vreemde overheersing eerst ten voile gevoeld werd. Verschillende gebouwen
namen de Fransen in beslag voor hun Leger en administratie. Het grote Diaconiehuis op de Koudenhorn bleek uiterst geschikt als kazerne en is dat ook sindsdien
(I 8 r o) gebleven. Hierop volgde een grote verhuizing der verschillende gestich-ten in de stad. Immers de diaconie-armen werden in het Weeshms. in de Magdalenastraat, voorheen het Arme Kinderhuis, ondergebracht en de wezen trokken
daarop in het Oudemannenhuis op het Groot Heiligland, terwijl de bewoners
van dit gesticht in het Proveniershuis gehuisvest moesten worden.
De Oprechte Haarlemse Courant, sedert 29 Januari r 81 r in het Frans en
Nederlands verschenen, werd weldra slechts een advertentieblad. Censuur, tier46

cering, conscriptie waren de gehate maatregelen van Napoleon, die, met het
spionnage-systeem, de Hollanders verbitterden en de vele goede maatregelen
deden vergeten, welke op het gebied van administratie en rechtspraak werden
ingevoerd. Immers uit de tijd van de inlijving dateert de Burgerlijke Stand; tot
dusver waren de inschrijvingen in doop-, trouw- en begraafboeken de enige
registratie van de bevolking geweest. Een Vrederechter kwam in de plaats van de
Kleine Bank van Justitie, welke te Haarlem sedert r 6 r 3 de zaken van minder gewicht , geschillen tussen buren, beledigingen, enz., had behandeld. Wij kennen
dezen rechter thans nog als kantonrechter.
Ondertussen ging het met Haarlems welvaart steeds meer bergafwaarts. De
tiercering had de enkele grote vermogens, die hier nog waren, zwaar aangetast,
maar trof vooral de kleine renteniers, die stedelijke lijfrentebrieven hadden
aangekocht. Zeer vele huizen, men zegt wel / 5 van alle, vonden geen koper
meer en moesten, daar men er de belasting en het onderhoud niet meer van
kon betalen, werden afgebroken. De industrieen kwijnden steeds meer; de
armfabriek werd gesloten wegens gebrek aan kapitaal.
Dat de burgerij van Haarlem dus niet al te uitbundig zou zijn bij Napoleons
intocht in deze stad (r 8 I 1), was te voorzien en men had daarom de bewoners
van het Diaconiehuis en andere gestichten, op belofte van extra maaltijden,
opgetrommeld, om althans een juichende volksmenigte op de versierde Grote
Markt te hebben. Symbolisch haast was het, dat onder deze versieringen begrepen was een spreuk op het door sparregroen gecamoufleerde schavot: `talibus
auspiciis prisco splendore vigebuntr, wat te vertalen was als: `dat zij (de schavotten) onder zulke vooruitzichten met oude luister zullen bloeien'. Overigens
stond op de ereboog op de Grote Markt eveneens in het Latijn het vleiende
opschrift: 'Haarlem heeft dit teken van onderdanigheid en gedienstigheid opgericht ter ere van Napoleon den Grote.'
Toen Napoleons ster begon te tanen, na zijn tocht naar Rusland, werd men
in verschillende streken in Duitsland reeds oproerig, doch alhier bleef het nog
rustig; nog werden gewillig de `gardes' en 'conscrits' geleverd voor het leger en
de bewaking der grenzen. In Haarlem zijn een 4o-tal jongelingen uit de gegoede
stand opgeschreven als `gardes d'honneur'.
Doch na de nederlaag bij Leipzig kwamen ook de Hollanders meer in beweging, naarmate de bondgenoten oprukten en de Franse ambtenaren zich
terugtrokken. Te Haarlem was het Mr. Johannes Enschede, die de leiding op
zich nam, ten einde de orde te bewaren, als de Fransen waren afgetrokken. Hij
(I) G. F. Gijsberti Hodenpiil. Napoleon in Nederland, biz. lg.
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kreeg van den Maire volmacht, om een corps ordebewaarders op te richten,
bestaande uit 6 compagnieen voor de 6 wijken der stad. Op 17 November verscheen de Oprechte Haarlemse Courant weer in zijn oude vorm; 18 November
trad de Maire, Willem Barman, af, vertrok de Franse bezetting en werd door
Enschede een provisioneel stadsbestuur samengeroepen. Nog durfde men echter
niet openlijk de partij van Oranje kiezen, daar men niet zeker was, hoe de zaken
elders stonden. Toen echter de Kozakken naderdm, besloot men de Oranjevlag op de torens te plaatsen (2 4 November). Weldra legerden de Kozakken ook
te Haarlem op de Varkenmarkt (Kennemerplein) en werd de prins van Oranje;
in December tot souvereine vorst uitgeroepen, op zijn doortocht naar Amsterdam feestelijk ingehaald. In 1815 trok het in Haarlem opgerichte corps der
lichtblauwe huzaren van Willem Boreel, dat den Souvereinen Vorst was aangeboden, naar het Zuiden en vocht dapper bij Quatre Bras en Waterloo. Toen
het 2 7 December 1815 in de stad terugkeerde, werd het met veel feestvertoon
ingehaald, doch daarna verdeeld over de steden Amsterdam, Haarlem en Leiden.
In 1819 werden zij naar Brussel overgeplaatst, om daar deel uit te maken van
het garnizoen.
Een 13-tal burgers had ondertussen onder leiding van Mr. Joh. Enschede
het voorlopig stedelijk bestuur gevormd, totdat de Souvereine Vorst, weldra
koning Willem I, in 1815 definitief Burgemeesters en een Raad aangesteld had;
sedert I 824 heet het dagelijks bestuur Burgemeester en Wethouders.
Op het Paviljoen, door Napoleon tot staatseigendom verklaard, woonde tot
haardood in I 82o prinses Wilhelmina (Willemijntje), de weduwe van Willem V
met haar dochter, prinses Louise, hertogin-weduwe van Brunswijk. In 1828 is
op bevel van den Koning in het Paviljoen een kunstgalerij van levende meesters
ingericht, waartoe o.a. het bekende schilderij van Pieneman van de slag bij
Waterloo behoorde; deze stukken zijn later opgenomen in het Rijksmuseum
te Amsterdam. Zo is ook de collectie van het Koloniaal Museum, die in 1871
door de Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid in de benedenverdieping

van het Paviljoen was opgesteld, in 1925 aan het Koloniaal Museum in Amsterdam overgegaan. In de bovenvertrekken was door dezelfde maatschappij
een Museum van Kunstnijverheid ingericht (1877), waarbij aansloot een School
voor Kunstnijverheid; hiervoor waren de voormalige stallen van het paleis verbouwd (1879). In 1926 is de school opgeheven en het Paviljoen in gebruik
gekomen bij het provinciaal bestuur, waarvoor op de plaats van de school een
nieuwe vleugel gebouwd werd. De vergaderingen van de Provinciale Staten
vonden sedert 1815 plaats in een zaal op het Prinsenhof.
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VII. DE EEUW VAN HERSTEL
Het was in een verre van rooskleurige toestand, dat Haarlem de r 9e eeuw
was ingegaan, doch de herstelde rust, na het vertrek der Fransen, gaf hoop
op wederopbloei.
Bij de terugkeer der Oranjes hernieuwde het stedelijk bestuur zijn bemoeiingen, om Haarlem tot zetel van de regeering van het Noordelijk gedeelte van
Holland aangewezen te krijgen, welk besluit inderdaad in I8I 4 afkwam. Wederom nam dit bestuur zijn intrek in het gebouw in de Jansstraat, dat sindsdien
aan het Rijk gebleven is. I In 1840 werd de bestaande toestand bekrachtigd,
doordat Haarlem, bij de splitsing van de provincie Holland, tot hoofdstad van
Noord-Holland werd verklaard.
Langzamerhand ving Haarlem aan zich te herstellen en nam ook het aantal inwoners weer toe. Men begon nu tevens de stad van zijn ommanteling, de wallen,
te ontdoen, welke hem a.h.w. in een gordel gevangen hield. De wallen aan de
Noordzijde, welke op het eind van de i 7e eeuw volgens het plan van Salomon
de Bray waren gemaakt, werden het eerst geslecht (tussen 182i en 1845) en
vervangen door wandeldreven, welke wij nu nog kennen als de bolwerken.
Ook de overige wallen met de torens en de meeste der oude stadspoorten
verdwenen in de loop van de i 9e eeuw. Eerst vielen in 18 z 4 de Grote Hout- en
Zijlpoorten als slachtoffers; zij werden door een soort tolhekken vervangen,
het Grote Houthek en het Zijlhek, met commiezenhuisjes voor de belastingambtenaren, die er de accijnsen van de inkomende goederen moesten heffen.
De commiezenhuisjes van het Grote Houthek hebben nog tot 1928 links en
rechts van de Grote Houtbrug geprijkt en werden in de wandeling de Dobbelstenen' genaamd.
In 1853 werd de vestmuur geslecht tussen de Amsterdamse Poort en het
Grote Houthek; deze slechting werd in 1856 voortgezet tot aan het Zijlhek,
terwijl in 1859 de wallen bij de Papentoren verdwenen. Deze en de Kalistoren
bleven nog enige jaren als kruittorens bestaan, doch verdwenen respectievelijk
in 1868 en 1858. Ook verschillende poorten werden in deze jaren afgebroken,
als de Raampoort (1849 vervangen door Raamhek), Schalkwijkerpoort, Nieuwpoort en Eendjespoort (1866). Voor de Kleine Houtpoort sprongen in 1 861
de 'Commissie der Kon. Academie van Wetenschappen voor de overblijfselen der oude Vaderlandsche Kunst' , alsmede de oudheidkenners W. J. Hofdijk
(I) Tegenwoordig zijn hierin het Kantongerecht en het Rijksarchief in de provincie NoordHolland gehuisvest.
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en J. A. Alberdingk Thijm in de bres, zodat de voorgenomen sloping veranderd werd in een verbouwing van de twee stenen beren, voorzien van de
wapens van Haarlem en Holland en het jaartal 1571, in twee wachthuisjes
voor de commiezen, doch in 1873 was zijn lot beslist en werd ook hij voor afbraak verkocht. In ditzelfde jaar begon men de laatste resten der wallen tussign
Zijlhek en Pinckmolen of te breken, waarbij de grondvesten van de oude Pijntoren te voorschijn kwamen.
Zo bleefals laatste de Amsterdamse Poort over, die gelukkig behouden werd,
doordat men het verkeer er omheen heeft weten te leiden. Immers, werden
door deze slechtingen ruimere toegangswegen tot de stad verkregen, veel
schoons ging er tevens mede verloren. Doch de 19e eeuw was een eeuw van
nuchterheid, waarin men meer lette op het practische en 'nette', zoals men dat
toen noemde. Ook vele oude gevels, als bijv. de Middeleeuwse van het 'Hof
van Holland', een huis in de Warmoesstraat, hebben plaats moeten maken
voor de 'nette' karakterloze van de 19e eeuw.
In 1823 vierde men hier met veel luister het 4e eeuwfeest van de uitvinding
van de boekdrukkunst, waarbij gedenktekens werden opgericht in Den Hout en
in de Grote Kerk. Het huis op de Grote Markt, waarin Coster gewoond zou
hebben, werd toen daarin niet betrokken, want het was in die tijd een herberg,
het 'Bossche Koffyhuis' of ook wel het boze koffiehuis genaamd, waarin het nog
al rumoerig toe kon gaan. In 1818 was, toen men dit etablissement wilde uitbreiden, bij het uitbreken van een muur door onvoldoende schraging het huis
ingestort, doch nadien weer hersteld. In 1835 werd het grotendeeLs getrokken
bij het daarnaast gelegen huis, eertijds het logement 'Het gulden Vlies', dat
toen verbouwd werd tot de grote manufacturenzaak van C. J. A. van der
Mohlen. Het was in de gevel van dit huis, dat de rederijkerskamer `de Wijngaardranken' in 1851 een gedenksteen met borstbeeld ter ere van Lourens
jansz. Coster plaatste, ter vervanging van die, welke in de gevel van het oude
huis gezeten had en die in schilderij de beeltenis van den beroemden uitvinder
weergaf.
Nog groter dan in 1823 waren de feestelijkheden te Haarlem, toen aldaar
in I 825 een Algemene Nijverheidstentoonstelling werd gehouden. Op initiatief
van koning Willem I was het, dat men besloten had, dat dergelijke tentoonstellingen ter bevordering van de nijverheid beurtelings in het Zuiden en het
Noorden zouden zijn. juist daarom ook had het stadsbestuur den Koning verzocht, dat de tentoonstelling ditmaal binnen Haarlem, waar de industrie zozeer
achteruit was gegaan, mocht worden gehouden. Hij bracht wel veel leven en

vertier in de stad, doch grote vooruitgang in de nijverheid is niet het resultaat
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geweest. Ter wille van de tentoonstelling vielen echter de eerste slachtoffers
onder de stadspoorten, de Zijl- en Grote Houtpoorten, want aldus kreeg men
ruime toegangen tot de stad en kon een feestelijke optocht van het tentoonstellingsgebouw, de kazerne op de Koudenhorn, gehouden worden naar het Paviljoen, waar gelijktijdig een kunsttentoonstelling was georganiseerd.
In 1830 vond een dergelijke niiverheidstentoonstellm'g te Brussel plaats,
doch reeds toen gistte het geducht onder de Belgen en weldra brak aldaar de
. gen hiervan, trok ook uit Haarlem
opstand uit. Om hulp te bieden in het bedwm
een deel van de schutterij uit met die van andere Noord-Hollandse steden, welke
in de hoofdstad samenkwamen. Zij vormden te zamen het Verenigde Veldbataillon Schutterij en vertrokken 3 o October naar Bergen op Zoom. Wederom
zorgde een corps rustbewaarders, onder Joh. Enschede en C. Gerlings, voor
de orde en rust in de stad. Ondertussen wierf men, onder aanvoering van Hendrik Rookmaker, die bij Waterloo gestreden had, geld en manschappen aan
voor een corps vrijwillige jagers. z Maart 183 r is het corps Noord-Hollandse
Vrijwillige jagers van hier vertrokken. Ook gaven zich een 3 o - tal vrijwilligers op
voor de zeedienst. Van de achtergebleven schutterij, de rustende schutterij
genaamd, in tegenstelling tot de uitgetrokken of mobiele schutterij , mag men
in het bijzonder het muziekcorps vermelden, dat zich vooral in deze jaren verdiensteliik maakte door de concerten, onder leiding van J. W. Weidner, ten
bate van de nagelaten betrekkingen der gevallen schutters. Gelukkig was dit
getal voor Haarlem niet groot; aan de i o-daagse veldtocht namen wed de vrijwilligers, maar niet de schutters deel.
Wel verloor de stad dit jaar een zijner grote zonen in den dichter Mr. Willem
Bilderdijk, die zijn laatste levensjaren alhier had doorgebracht, en overleed in
zijn woning op de Grote Markt, thans dat deel van het café Brinkmann, waar
een gedenksteen in de mooie, gerestaureerde Rena's' sancegevel zijn sterthuis
aanwijst. Boven zijn graf in de Grote Kerk heeft de rederijkerskamer 'de Wijngaardranken' in 1832 een eenvoudige steen met alleen zijn naam geplaatst.
In 183 z heerste in ons land een cholera-epidemie, waarvan ook Haarlem te
lijden heeft gehad, zij het ook, naar men beweert door de gezonde Haarlemse
lucht, in geringe mate. Jim' t had het stedelijk bestuur besloten tot het openen
van een nieuwe begraafplaats, waarvoor men het buiten Akendam van den heer
J. D. Zocher had aangekocht. Het begraven in de kerken, door Napoleon afgeschaft , was na 1 8 r 3 weer opgekomen, doch werd in 1827 bij Koninklijk
Besluit verboden. Behalve deze nieuwe had men te HaarleM nog twee begraafplaatsen, het Noorderkerkhof aan de Punt in het Bolwerk en het Zuiderkerkhof
op her Hazepatersveld (eigenlijk Haesjes Paterveld), waarvan een deel thans als
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Florapark over is; deze beide begraafplaatsen werden nu in 1832 opgeheven,
terwijl in i 8 3 3 het jodenkerkhof werd gesloten, dat eveneens aan het Bolwerk
gelegen was, ten Oosten van de Nieuwpoort. In i 77o was dit kerkhof aangelegd,
nadat de Israelitische gemeente, die in de loop van de i 8e eeuw in Haarlem ontstaan was, zich in 1765 een synagoge had verworven in een huis op het Goudsmidspleintje. In 1841 is deze door de tegenwoordige synagoge in de Lange
Begijnestraat vervangen.
Voor het eerst sedert/ 2 eeuw had de stad in '833 weer een uitbreiding;
hij werd in het Zuiden ten koste van Heemstede uitgelegd tot de Meester
Lottelaan, waar de blauwe steen de grens aangaf, terwijl in het Noorden een
deel van Schoten, van ouds het Zieken genaamd, geannexeerd werd.
Kan men over het algemeen de toestand van de nijverheid in het begin van de
I 9e eeuw betreuren, op een gebied werd ten slotte toch in deze jaren een zekere
bloei bereikt, zij het ook min of meer kunstmatig onder bescherming van de
Nederlandsche Handelmaatschappij , nl. in de katoenindustrie. Toen immers
deze maatschappij het contact met de Belgische katoenfabrieken door de afscheiding van de Zuidelijke gewesten had verloren, stelde de gouverneurgeneraal Johan van den Bosch koning Willem I voor, om de katoentjes voor
Indie in Noord-Nederland te laten vervaardigen. Men nodigde daarom Engelse
en Belgische fabrikanten uit, zich in Hollandse steden te vestigen en verleende
hun daarbij vele faciliteiten. Zo werd alhier aan den Engelsman Thomas Wilson,
het terrein tussen de Leidse Vaart en de stadssingel (tegenwoordig Wilhelminastraat), het z.g.n. Muizenveld, tegen de geringe erfpacht van f 5 o. — afgestaan,
terwijl hem tevens vrijdom van belasting voor brandstoffen en bouwmaterialen
werd verleend. Op het Muizenveld verrees aldus een grote fabriek, die de
katoentjes, welke in Twente geweven werden, bleekte en drukte. Een Gentse
firma, Poelman fils et Fervaecke, vestigde zijn fabriek 'de Phoenix' op het terrein tussen het Spaarne, Jansweg en Achter Nieuwe Gracht (Parklaan), een katoenspinnerij en -weverij. De derde katoenfabriek was die van den Zuid-Nederlander

Previnaire aan de Garenkokersvaart, aanvankelijk een katoenververij. Deze drie
fabrieken werkten hoofdzakelijk met buitenlandse krachten, daar zij alleen ongeschoolde werkkrachten, vrouwen en kinderen, uit Haarlem zelf betrokken.
De armoede en werkeloosheid in de stad werden er dus niet noemenswaardig
door verminderd. Doch de productie was, ten gevolge van de hoge lonen, vrij
duur; de Handelmaatschappij beschouwde de instandhouding van de katoennijverheid te Haarlem dan ook als een soort weldadigheid. Toen hij niet langer
van regeringswege gesteund werd, moest hij van deze weinig winstgevende bedrijven afzien, met het gevolg, dat de fabrieken veel personeel moesten ontslaan.
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Een aardappelziekte, die omstreeks 185 o heerste, vermeerderde nog de nood
van de bevolking; het aantal bedeelden steeg tot r o.000 op de 2 6.000 inwoners.
De Phoenixfabriek was de eerste, die bezweek, daar de techniek van spinner
verre bij die van de Engelse fabrieken achterstond. De weverij werd door
Previnaire voortgezet, doch hij vestigde zijn hoofdbedrijf op het platteland, in
Overijsel en Noord-Brabant, waar de werkkrachten veel goedkoper waren. In
I 887 werd de weverij opgeheven. De fabriek van Wilson, die, hoewel in r 8 3 7
door een zware brand geteisterd, toch nog in '864 geheel vernieuwd werd,
rendeerde op de duur niet genoeg en werd in 1872 gesloten. Jaren lang bleef
de vervallen fabriek de stad ontsieren, daar Wilson zijn erfpacht op het Muizenveld niet wilde opgeven, totdat hij in 1879 toegaf. Toen werd dat gedeelte van
de stadssingel gedempt tot Wilhelminastraat en aldaar een nieuwe wijk aangelegd, waarin het Wilsonsplein nog aan de oude fabriek herinnert. De fabriek
van Previnaire heeft zich, vooral door de roodververij, nog lang weten to handhaven, doch de Wereldoorlog van 19 I 4 19 I 8, die de export belemmerde,
maakte ook aan zijn bestaan een einde. In 19 18 liquideerde de N.V. de Haarlemse Katoen Maatschappij , op wie de fabriek van Previnaire in i 875 was
overgegaan.
Een andere buitenlandse fabriek, die zich in onze stad in deze tijd vestigde,
was de gasfabriek. Hij stond op het Keizerrijk, een onbebouwd terrein aan de
Zijlvest ten Noorden van de Keizerstraat. I Hij leverde de binnenstad de eerste
gasverlichting in r 8 3 7, welke allengs ook over de buitenwijken uitgebreid werd.
Eerst op het eind van de 19e eeuw is het gasbedrijf in gemeentebeheer overgegaan; toen ook werd de fabriek verplaatst naar de Harmenjansweg. Op het terrein van de oude gasfabriek, dat lange tijd daarna braak heeft gelegen, is nu het
complex gebouwen van Handelsschool, Protestantenbond, enz. verrezen.
In dit verband mag er ook wel op gewezen worden, dat Haarlem een der
eerste steden was met een eigen electriciteitsbedrijf, zij het dan ook op kleine
schaal; in I 90 z leverde dit bedrijf stroom aan het gemeente-gasbedrijf. Ook
kreeg Haarlem al vroeg een eigen waterleiding en wel in 1896, toen Amsterdam
zijn watervoorziening, die tot dusver door de Duinwater Maatschappij was
behartigd en waarvan Haarlem ook profiteerde, in eigen handen nam. Haarlem
richtte toen een eigen gemeentebedrijf op, dat water betrok uit de duinen onder
Bloemendaal en ook de omliggende gemeenten van leidingwater voorzag.
Een belangrijke gebeurtems. was het voor de stad, dat 20 September 18 3 9
-

1) Over de oorsprong van de naam Keizerrijk tast men in het duister. Sommigen menen,
dat hier vroeger een tuin, Keizerhof, zou zijn geweest; anderen weer achten de naam afkomstig
van het feit, dat dit stadsdeel ontstaan is in de tijd, dat Karel V keizer werd.
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de eerste spoortrein in Nederland liep van Amsterdam naar Haarlem en daarmede de eerste geregelde spoordienst in ons land geopend werd. Voor de trekschuiten, die vroeger de verbinding tussen beide steden onderhielden, was op
den duur de concurrentie niet vol te houden, hoewel zij nog tot '883 bleven
bestaan. Ook de diligence, die langs de straatweg tussen Amsterdam en Haarlem
reed, heeft de strijd moeten opgeven. De plannen tot perfectionnering van deze
dienst, welke C. Soetens in 1847 propageerde, nl. om ze, ten einde alle schokken
te vermijden, op platte banden van asphalt in de weg te laten rijden, zijn niet
doorgegaan. In 1904 echter kwam een electrische tram langs de straatweg.
Toen de spoorlijn Amsterdam-Haarlem in 184z doorgetrokken werd tot
Leiden en later tot Den Haag en Rotterdam, was Haarlem een spoorwegcentrum
geworden. In plaats van het oudste station buiten de Amsterdamse Poort verrees dan ook spoedig een nieuw station in de Nieuwstad, dat in i 867 verbouwd
en vergroot werd en in 1906 vervangen door het tegenwoordige. Tegelijk met
dit laatste werd de spoorweg verhoogd en zijn de voor het verkeer zo hinderhike spoorwegovergangen vervangen door viaducten.
Van grote invloed was ook de drooglegging van de Haarlemmermeer, die
eeuwen lang met zijn watervloeden de omliggende landen bedreigd had. Aanvankelijk was de Haarlemmermeer niet zo groot geweest, doch hij is langzamerhand ontstaan uit een aantal kleinere meren. In 153i kon men nog over land
rijden van Vijfhuizen naar Nieuwerkerk, doch daarna is deze landstreek doorgebroken en hebben zich het Spieringmeer ten Noorden daarvan en de eigenlijke Haarlemmermeer in het Zuiden verenigd. Ook bij De Vennep was eerst een
landstrook, die de Haarlemmermeer van het Zuidelijkste stuk, de Leidse Meer,
scheidde. Door vele stormen en watervloeden breidde de Meer zich steeds meer
uit. Reeds in de 17e eeuw heeft de waterbouwkundige Jan Adriaansz. Leeghwater in zijn 'Haarlemmer-Meer-Boeck' plannen tot het bedijken en droogmaken
ontworpen. In 174z maakte Nicolaas Samuel Cruquius, opzichter van Rijnland te Spaarndam, een ontwerp tot drooglegging van de Haarlemmermeer,
doch eerst in de i 9e eeuw is men gekonien tot het uitvoeren van dergelijke
plannen, nadat in 182 I F. G. baron van Lijnden van Hemmen zijn 'Verhandeling over het droogmaken van den Haarlemmermeer' had geschreven. Toch
duurde het nog tot 184o, voordat bij Hillegom de eerste spade in de grond
werd gestoken tot het maken van een ringdijk, die opgeworpen werd van de
aarde uit de tegelijk gegraven ringvaart om de Meer. Modern was het, dat men
voor de droogmaling gebruik maakte van stoomgemalen, welke de namen van
de vroegere ontwerpers van plannen tot droogmaking droegen. De 'Leeghwater' kwam aan het Zuideinde te staan en begon in 1845 te werken, in 1849
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vingen ook de tirn'den' onder Sloten en de `Cruquius' aan de mond van het
Spaarne bij Heemstede aan. In i 8 5 2 was de Haarlemmermeer droog gemalen,
waarna spoedig begonnen werd met de veilingen der verkavelde gronden. Er
werden elf veilingen gehouden, waarvan de laatste in 1855, alle in plaatsen
rondom de Meer. Twee ervan, de 5e en de 9e, brachten in '85 4 en i855 binnen
Haarlem enige bedrijvigheid. Overigens had Haarlem ook veel nadeel van de
droogmaking door het felt, dat de stadsgrachten geen voldoende afwatering
meer vonden en, verontreinigd door het stadsvuil en de afvalproductie der
fabrieken, gingen stinken, waarom men er ook in het midden van de i 9e eeuw
vele gedempt heeft. Het was jammer, dat hierbij zoveel stadsschoon verloren
ging, want schilderachtig waren deze oude grachten, beplant met schaduwrijke bomen, zeker wel, en de brede, kale straten, die er voor in de plaats
traden, mochten al door tijdgenoten geroemd worden als ruim en net en voor
het toenemende verkeer zeker gemakken opleveren, het bleven lelijke gedempte
grachten, waarvan de breedte niet in verhouding was tot de hoogte der huizen.
Zo werden in r 86o de Oude en Kraaienhorstergrachten gedempt; van de
laatste verdween ook de schilderachtige naam, daar hij in Nassaulaan werd
verdoopt. In 1861 zijn de Raam-, Volders- en Zijdgrachten gedempt — op de
plaats van de laatste vindt men nu het Sophiaplein — en in 1867 ook de Raaks
en vat er nog van de Beek over was. De Raakstorens, de mole waterpoort aan
het begin van de Raaks, werden tegelijkertijd gesloopt.
Door de invoering van de gemeentewet is Haarlem in 1852 een gemeente
geworden; sedert r October 185r kwam de Stedelijke Raad als Gemeenteraad
bijeen. Het aantal inwoners was ondertussen tot 2 7.000 gestegen.
In 185 4 werd het Burgerlijk Armbestuur, waarvan de werkzaamheden thans
zijn overgegaan op Maatschappelijk Hulpbetoon, ingesteld en ingevolge de wet
tot regeling van het armbestuur voortaan een scherpe scheiding gemaakt tussen
de zelfstandige, meest kerkelijke colleges van weldadigheid en die, welke door
de gemeente gesubsidieerd werden en waarover de gemeente dus ook zeggingschap wenste te hebben. Een gevolg hiervan was, dat de Hervormden in 1856
een eigen Diaconiehuis oprichtten in de Jansstraat. De verpleegden, die ten
laste van de gemeente kwamen, werden overgebracht naar het Stads Armenen Ziekenhuis in het Zieken, te voren nog Buitengasthuis genaamd. Het
voormalige Maria Magdalenaklooster, dat sedert r 8 r o het gemeenschappelijke
Diaconie- en Aalmoezeniershuis was geweest van de stad en de Hervormde
kerk, kwam bij de verdeling der gemeenschappelijke bezittingen aan de gemeente Haarlem, die het weer aan het Rijk afstond ten behoeve van eel"
militair ziekenhuis, de Infirmerie genaamd.
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Ook enkele weeshuizen, als het Rooms-Katholieke Wees- en Armenhuis. en
het Lutherse Weeshuis, maakten zich in deze jaren van de stad vrij, door van
de jaarlijkse subsidie of te zien, ten einde als zuiver kerkelijke instellingen te
worden beschouwd. Reeds in 182 5 had men vanwege het Burgerweeshuis
bezwaar gemaakt tegen de verplichting voor de gesubsidieerde godshuizen,
om een zeker quantum weeskinderen te leveren voor de pas opgerichte kolonien
van de Maatschappij van Weldadigheid. Haarlem moest daarvoor een i 5 o-tal
kinderen opbrengen. De Hervormde gemeente heeft daarom gestreefd naar
het ideaal, om het weeshuis finantieel onafhankelijk van de stad te maken, waarin
men, door bijdragen van de leden, ook slaagde; het gevolg was, dat er geen
kinderen uit het Burgerweeshuis, nu Gereformeerde Weeshuis geheten, werden
opgezonden en dat het gesticht in i 8 5 4 als kerkelijke instelling erkend werd.
Tot het beheer van de stukken, behorende tot de vroegere administratie en
rechtspraak van het stadsbestuur stelde de gemeenteraad in i 8 5 7 een gemeentearchivaris aan. Het archief, dat voorheen voor een deel, d.w.z. zover het de
kostbare charters betrof, in een grote kist in de Grote Kerk was bewaard, werd
op het Stadhuis bijeengebracht. Mr. A. J. Enschede, de eerste gemeentearchivaris, stelde een inventaris van drie delen samen, welke in de jaren i 866I 868 in druk verscheen. In 19 3 6 is het gemeente-archief overgebracht naar
de in onbruik geraakte Janskerk, die tot dat doel inwendig verbouwd was tot
een moderne, brandvrije archieflduis.
Het jaar I 8 56 was voor Haarlem het jaar van feestelijkheden ter ere van den
uitvinder van de boekdrukkunst, Lourens Jansz. Coster. In plaats van zijn
stenen beeld, vervaardigd door den beeldhouwer Gerrit van Heerstal, dat nu
overgebracht werd naar de Hortus Medicus op het Prinsenhof, werd op de
Grote Markt als nationaal gedenkteken een metalen standbeeld van Coster
opgericht, naar een ontwerp van den beeldhouwer L. Royer, en de stad Haarlem
aangeboden. De sub-comite's, die tot het welslagen van deze huldiging hadden
meegewerkt, waren over het gehele land verspreid. Op 16 Juli i 85 6 had de
plechtige onthulling van het standbeeld plaats, die gepaard ging met vele feestelijkheden, optochten, volksfeest, vuurwerk, enz.; ook werd een typografische
tentoonstelling gehouden.
Deze gebeurtenis werd echter tevens de aanleiding tot een scherpe pennestrijd over het felt, of Coster al of niet als uitvinder van de boekdrukkunst mag
worden beschouwd, tussen J. J. Noordziek, den schrijver van het Gedenkboek
van de Costerfeesten, en Dr. A. van der Linde, die met zijn Costerlegende het

verhaal van Junius als een ongeloofwaardige overlevering aan de kaak stelde.
Het laatste woord in deze kwestie, wie de eigenlijke uitvinder van de boek-
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drukkunst is geweest, Gutenberg of Coster, is nog niet gesproken, maar blijkens
de jongste onderzoekingen staat de zaak voor Coster niet gunstig.
Wederom bracht een Algemene Nationale Tentoonstelling van Nijverheid,
thans de eerste nationale voor Noord-Nederland, welke in 186 I door de Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid werd gehouden, Haarlem in het middelpunt van de nationale belangstelling. Hij werd door den Prins van Oranje, later
koning Willem III, geopend en vele vorstelijke personen, o.a. de koning van
Beieren, brachten aan deze tentoonstelling een bezoek. Voor de tentoonstelling
werd het Raadhuis gebruikt, dat daarvoor echter enige verbouwingen onderging. Boven de kloostergang van het Pand, afkomstig van het oude Dominikanerklooster, werd een verdieping met tentoonstellm.gszalen opgetrokken. Het zijn
deze lokalen, welke hierna in gebruik zijn gekomen voor het archief en het
stedelijk museum, totdat deze verzamelingen naar elders zijn verplaatst. De
vrijgekomen lokalen boven het Pand zijn bijna alle voor de dienst van de gemeente-secretarie in beslag genomen.
Behalve het Raadhuis was ook het Gymnasium, dat toen nog in de Jacobijnestraat gelegen was op de plaats van het vroegere Cellebroedersklooster, voor de
tentoonstelling van nijverheid ingericht, terwiil in de tuin van het Prinsenhof
een hulpgebouw was opgeslagen. Het Gymnasium of de Latijnse School was
sedert de Middeleeuwen de enige school, waar men meer uitgebreid onderwijs
genoot en opgeleid werd voor de academie. De curatoren of scholarchen waren
tevens toezienders op de Stadsbibliotheek. Toen na de satisfactie van 1577
de stad verscheidene fraaie boeken van de Predikheren- en Minderbroederskloosters in handen waren gevallen, had men deze afgestaan aan de bibliotheek
van de Leidse Academie. Zij waren gecatalogiseerd door Schoneus, den bekenden rector van de Latijnse School op het eind van de i 6e eeuw. Doch
toen de stad ook uitzichten kreeg op de rijke bibliotheek der St. Jansheren,
werd besloten een eigen stadsbibliotheek in te richten in het Prinsenhof (1596).
Na steeds door de scholarchen beheerd te zijn geweest, is in '82 I de eerste
stadsbibliothecaris aangesteld, Dr. A. de Vries, de man, die vooral geijverd
heeft om het bewijsmateriaal te leveren, dat L. J. Coster van Haarlem de uitvinder van de boekdrukkunst is geweest.
Naast de Grote of Latijnse School waren er ook de z.g.n. Duitse (d.i. Nederlandse) en Franse scholen, gehouden door meesters en matressen, waar men
hoofdzakelijk lezen, schrijven en rekenen leerde en die dus de voorlopers van
de Lagere of Burgerscholen waren. Het onderwijs op deze scholen stond evenwel, evenals op de scads- of kosteloze scholen, welke hier in 1757 van stadswege
voor de armen waren opgericht, op een laag peil. Grote verbetering in het onder57

wijs bracht echter het departement Haarlem van de Maatschappij tot Nut van
Algemeen met zijn departementale scholen, te weten een Kweekschool voor
Onderwijzers, waaraan een gewone Burgerschool als leerschool verbonden
werd ( 800). De Kweekschool voor Onderwijzers is in 1816 door het Rijk
overgenomen. Later (187o) stichtte het Nut hier ook een Kweekschool voor
Onderwijzeressen.
De wet op het Middelbaar Onderwijs schreef ook de gemeente Haarlem voor,
een Hogere Burger School in het leven te roepen. Dit geschiedde aanvankelijk
(1864) gecombineerd met de Latijnse School; beide scholen waren in het oude
gebouw in de jacobijnestraat gehuisvest. In 1874 werd het Gymnasium echter
ten gevolge van de nieuwe wet op het Hoger Onderwijs weer zelfstandig;
in 1879 is deze school verplaatst naar het Prinsenhof en in '92 4 met een nieuwe
vleugel uitgebreid en inwendig gemoderniseerd.
Naast de H.B.S. met 5-jarige cursus werd in 1874 ook een H.B.S. met 3jarige cursus opgericht als school voor Handel en Nijverheid. Een Middelbare
School voor Meisjes is in 1867 geopend. De Hogere Burger School met 5-jarige
cursus is later gesplitst in een natuurwetenschappeliike (H.B.S.-B) en een literair-economische (H.B.S.-A); met de ldassieke richting van het Gymnasium zijn
dit de drie richtingen, die men thans ook op de Lycea vindt.
Opleidingsscholen, die jongens en meisjes voor deze middelbare scholen
voorbereidden, werden eveneens in de 2e helft van de 19e eeuw opgericht.
Hierop werd, in tegenstelling met de gewone lagere scholen, ook Frans gedoceerd. In de 2oe eeuw heeft het onderwijs in Haarlem een hoge vlucht genomen, staat op een goed peil en is tot in Indie gunstig bekend, zodat ook vele
Indische scholieren alhier worden opgeleid. In het bijzonder mag nog genoemd
worden de Middelbare Technische School, welke in 19I9 werd opgericht en in
1922 een nieuw gebouw aan de Kleverparkweg betrok. In hetzelfde gebouw
is ook de Ambachtsschool gevestigd, welke reeds eerder bestond.
In de loop van de 19e eeuw kwam Haarlem allengs ook weer enigszins op als
industriestad, waartoe het zich met zijn gunstige ligging zo eigende. Vooral
toen het Spaarne met een breed kanaal verbonden werd met het sedert 1865
gegraven en in 1876 geopende Noordzeekanaal — zowel het gemeentebestuur
als de Kamer van Koophandel hadden zeer aangedrongen op een directe verbinding van het Spaarne met het Noordzeekanaal — en daarop nog in Spaarndam een sluis gebouwd werd (1 898), welke voor de moderne grote schepen
geschikt was, nam de niiverheid in de stad toe. Van 1895-1911 groeide het
aantal fabrieken aan van 58 tot 135. Vele vestigden zich aan het Spaarne, vooral
aan het Noorder Buiten Spaarne. Slechts de wens, aldaar ook een overlaad - en
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spoorweghaven to mogen hebben, is tot dusver nog niet in vervulling gegaan.
Haarlem is dus in de i 9e eeuw weer opgebloeid als fabrieksstad. Het is echter
niet de nijverheid van een bepaalde soort, die er zich speciaal heeft gevestigd,
maar allerlei uiteenloopende industrieen kwamen hier, omdat hier gunstig terrein en een gunstige Jigging waren.
De Koninklijke fabriek van rijtuigen en spoorwagens van J. J. Beynes was
reeds in 183 8 op de Riviervismarkt aangevangen als kleine wagenmakerij,
welke zich speciaal op luxerijtuigen toelegde. Later werd de fabriek verplaatst
. ; men vervaardigde er toen reeds spoorwagens, waarbij
naar het Stationsplem
weldra ook trammaterieel kwam. Ook reeds vrij oud is de Haarlemse Machinefabriek van de gebroeders Figee, die aanvankelijk aan de Leidse Vaart stond en
in 1927 over het Spaarne werd geplaatst. Deze fabriek is vooral bekend door
zijn vervaardiging van grote kranen. De scheepswerf 'Conrad', door Thomas
Figee opgericht aan de Westzijde van het Noorder Buiten Spaarne, heeft een
wereldvermaardheid gekregen door zijn tinbaggermolens. Bij de metaalindustrie
mag ten slotte ook genoemd worden de Centrale Werkplaats der Nederlandse
Spoorwegen, die omstreeks i 840 ongeveer op de plaats van het eerste station
\verd gesticht voor reparatie en onderhoud van het rollend spoorwegmaterieel.
De lak- en vernisfabriek van M. Savrij en Zoon werd in 184 i opgericht
aan de Kinderhuisvest; vader en zoon waren eigenlijk kunstschilders, die de
voor dit werk benodigde vernissen zelf vervaardigden. De fabriek is later verplaatst naar het Zuider Buiten Spaarne. Aldaar is ook gevestigd de fabriek van
caoutchouc artikelen van de gebroeders Merens. De vukanisatie van gom was
door den stichter van deze fabriek, den Haarlemsen apotheker J. van Geuns,
onafhankelijk van Goodyear in Amerika uitgevonden, doch werd aanvankelijk
in zijn fabriek zeer oneconomisch toegepast. Eerst toen hierin verbetering
werd gebracht en nadat de fabriek in i 876 aan de gebroeders Merens was overgedaan, is hii gaan bloeien. Genoemd mag vender worden de fabriek van
glasbewerking van J. Sabelis en Co. in de Anthoniestraat, welke ook gebrand
glas aan het buitenland levers, en de Haarlemse Stoomverffabriek aan het
Noorder Buiten Spaarne. In de Anthoniestraat is eveneens gevestigd de zeep-,
eau-de-cologne en parfumerieenfabriek 'het IClaverblads , reeds in i 87 3 opgericht
De margarinefabriek van Cohen en Van der Laan werd in 1879 aan de Leidse
Vaart gevestigd, doch wegens grote uitbreiding in -de 2 oe eeuw overgebracht
naar de Waarderpolder aan her Noorder Buiten Spaarne. Een grote beroemdheid verwierf ook de cacao- en chocoladefabriek van Droste, die in i 890 aan het
Noorder Buiten Spaarne werd gegrondvest. Later kwam zich hier ook de chocoladefabriek 'Union' vestigen.
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In de grafische vakken is Haarlem altijd goed vertegenwoordigd geweest.
Reeds werd genoemd de firma -Enschede, die zowel uitgever, courantier, boekdrukker en lettergieter was. Doze firma is het•ook, die de postzegels, bankbiljetten, enz. drukt, terwijI hij tevens ovet•zeer veel historisch materiaal beschikt
door het aankopen van het materiaal van oude lettergieterijen als die van Jan
Roman en Ploos-van-Amstel te Amsterdam ; enz. Het museum Enschede toont
belangstellenden veel bijzonderheden over de geschiedenis van de drukkunst.
In het midden van de i 9e eeuw was de lithografische inrichting van Emrik en
Binger vooral bekend door de toen nog niet algemeen verbreide kleurendruk;
daarnaast valt te vermelden de firma Kleinmann, die zich vooral op lichtdrukken
toelegde. Als uitgevers inoeterivetder gemeld worden Met en Meijlink, de Erven
F. Bohn, de Erven Loosjes en . A. C. Kruseman, welke laatste zaak is overgegaan
op de firma • Tjeenl Willink.
In de 2 oe eeuw zijn• te Hiarlem zelfs enige filmfabrieken gevestigd, als
Multifilm, Polygoon, waatvan de eerste, toen hij zich speciaal op de speelfilm ging toeleggen, het niet kon bolwerken, maar de laatste vooral zeer bekend
is door het filnijoutnaal.
'Van de oude Haarlemmer blekerijen was, daar zij overvleugeld waren door de
buitenlandse, die chemische reinigingsmiddelen gebruikten ; zo goed als niets overgebleven, maar, wederom gebruik makend van de helderheid van het Haarlemse
duinwater, vestigden zich in -de stad en omstreken een aantal stoolnwasserijen,
die zijn te beschouwen: als een voortzetting van de vroegere kleerblekerijen.
Naast deze industrieen mag zeker de Haarlemse bloembollenteelt en bloembollenhandel niet vergeten worden. Het is al verhaald, hoe Haarlem in i 6 3 7
heeft deel genomen aan de dwaze tulpenhandel,- waarbij de prijzen der bollen
buitensporig worden opgedreven. Echter ging men zich daarna, en vooral in de
I 8e eeuw, in het "bijzonder toeleggen op de teelt van bolgewassen ; waarvoor de
bodem om . Haarlem zo uitermato.geschikt bleek, en wel meer speciaal van hyacinten. Een bekend kweket was • George Voorhelm, die een tractaat over de
hyacint schreef, dat in vier vreemde talen is uitgekomen: Ook in hyacinten is
toen hevig gespeculeerd.
In de Napoleontische tijd was grote achteruitgang ook in de bloembollencultuur 'waar te nemen. Na 18 .1 3 kwam echter hierin weer opbloei. Bekende
bloembollenkwekots en -handelaars uit de i 9e eeuw waren o.a. de firma's Van
Eeden en Voorhelm Schneevoogt. De meeste vermaardheid heeft echter wel de
bloemisterii verworven, welke in i 81 i door E. H. Krelage werd gesticht en
later ook de oude terreinen van deze firma's aa.nkocht aan de Kleine Houtweg,
Wagenweg (Sieraad van Flora' tegenover het Florapark), in Heemstede en
6o

Overveen. Zij werden door vele vorstelijke personen en buitenlanders bezocht.
J. H. Krelage was de oprichter van de Algemene Vereniging voor Bloembollen,
cultuur in i86o.
Niet alleen de teelt van bloembollen breidde zich op het einde van de i 9e en in
het begin van de 2 oe eeuw enorm uit, ook de uitvoer der bollen nam geducht toe
naar alle landen ter wereld, wier klimaat zich enigszins tot die teelt leende. Deze
bloemen, tulpen, hyacinten en narcissen, zijn immers vooral zo gezocht, omdat
zij al bloeien voordat nog enige andere plant in bloei staat. Haarlem, dat aldus
het centrum der bloembollenvelden werd, welke zich van Leiden tot Alkmaar
achter de duinrand uitstrekken en jaarlijks duizenden bezoekers trekken, mocht
aldus terecht de 'bloemenstad' genoemd worden. Vele bloemententoonstellingen
werden ook, vooral sedert de aanvang van de 2oe eeuw, in de stad en omstreken
gehouden. Tevens was Haarlem het centrum van de bloembollenhandel. 's Maandags werd hier een bloembollenbeurs gehouden , waartoe in 1928 een nieuw gebouw is gesticht aan de Leidse Vaart, op de plaats van de vroegere fabriek van
Figee, het Krelagehuis, dat tevens mooie gelegenheid biedt voor het houden van
tentoonstellingen.
De traditionele jaarlijkse Haarlemse bloemenmarkt is de Luilakmarkt langs de
singels aan de Zuidkant van de stad gedurende de nacht van Vrijdag op Zaterdag
voor Pinksteren. Het is een oud-Haarlems gebruik, om die Zaterdag zeer vroegtijdig op te staan en minder matineuze stadgenoten wakker te porren.
Een andere speciaal Haarlemse gewoonte, die echter in onbruik is geraakt, was
het ophangen van een kraamkloppertje aan de voordeur van een .huis, waarin
een blijde gebeurtenis had plaats gevonden. Exemplaren van zo'n kraamkloppertje zijn nog te bezichtigen in het Frans Halsmuseum en op de Hoofdwacht,
het verenigingsgebouw van de Vereniging Haerlem. Het was een versiering van
kant op een houten plankje, gevoerd met zijde, waarvan de kleur aangaf, of het
een jongen of een meisje was. Oorspronkelijk schijnt de deurklopper zelf omwoeld te zijn geweest, om de kraamvrouw niet met het kloppen te verschrikken.
Om weer tot onze bloemenliefhebbers . terug te keren, ook op de teelt van
andere gewassen dan bloembollen legden en leggen vele kwekers zich toe, zoals
de firma Zocher op de kwekerij 'Rozenhagen' aan de Kloppersingel en de firma
Tubergen op 'Zwanenburg'. Het hoofd van de eerstgenoemde firma, J. D.
Zocher en zijn zoon L. P. Zocher, waren echter vooral bekend als tuinbouwarchitecten. Van den vader was het plan tot reorganisatie van Den Hout afkomstig, dat leidde tot de geheel nieuwe aanleg van de z.g.n. Nieuwe Hout, ten
Oosten van de Dreef, in '828, waarbij ook de Hertenkamp werd aangebracht .
Hij ontwierp verder de aanleg van de Koekamp (thans Frederikspark), zijnde een
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deel van het oude speelveld de Baan, waarvan het andere deel de tuin van het
Paviljoen uitmaakt, en van het Kenaupark (i 868). Samen hebben zij gewerkt
aan de aanleg van het Florapark in 1873. Als hun opvolger is te beschouwen de
eerst onlangs (i 940) overleden tuinarchitect L. A. Springer, aan wien wij het
park Duin en 1)&11' in Bloemendaal en het Haarlemmerhoutpark, op het terrein
van de vroegere buitenplaats Oosterhout, danken.
De toenemende opbloei had ook een aanwas van de bevolking en een uitbreiding van de stad ten gevolge. In i 88o had een belangrijke uitleg van het
stratenplan plaats. De singelgracht aan de Westzijde werd gedempt en het
terrein tussen de singel en de Leidse Vaart, die tot de Zijlbrug werd doorgetrokken, het z.g.n. Muizenveld, werd bebouwd. De gedempte singel heet nu
Wilhelminastraat. Inmiddels werden ook plannen gemaakt tot bebouwing der
buitenwijken, als het Rozenprieel, eertijds een complex van tuinen ten Oosten
van de Kleine Houtweg, en de buurten bij de Leidse- en de Brouwersvaarten,
alsmede het Amsterdamse kwartier. In 1884 werd de grens van Haarlem in het
Noorden verlegd tot het Spaanse Vaartje, waarmede dus een stuk van de gemeente Schoten werd geannexeerd en daarbii ook de Algemene Begraafplaats
binnen de gemeente werd gebracht.
Met de toenemende bedrijvigheid bloeide ook de welvaart weer op en kunst
en wetenschap kwamen daarbij natuurlijk niet te kort. Hierv6Or werd al terloops
gesproken over de musea, welke hier te bezichtigen waren: het Stedelijk Museum
op het Raadhuis, waarvan de inventaris, bestaande uit schilderijen, oudheidkundige en kunstvoorwerpen, in t 9 r 3 in hoofdzaak werd overgebracht naar het
tegenwoordige Frans Halsmuseum — het Gereformeerde WeeshuLs was t o en reeds
verhuisd naar de Olieslagerslaan —; het Koloniaal Museum en het Museum van
Kunstnijverheid in het Paviljoen, beide stichtingen van de Maatschappij ter
Bevordering van Niiverheid. Het Teylermuseum aan het Spaarne, waarvan
de natuurkundige afdeling onder de leiding van prof. Lorentz heeft gestaan,
bevat niet alleen vele instrumenten en allerlei merkwaardigheden op dit gebied,
ma.ar ook delfstoffen, fossielen, munten en penningen en bovendien een collectie

gravures, tekeningen, (w.o. zeer beroemde als van Rembrandt en Michel Angelc)
en schilderijen, de laatste voornamelijk van de beste meesters van de r 9e eeuu ,
onder wie ook Haarlemmers als de bloemenschilders G. J. J. van Os en H. Reekers, den portretschilder I. A. Kruseman en den paardenschilder P. F. van O.
den leermeester van Anton Mauve.
Van de musea dient verder nog vermeld te werden het Museum-Van LOON'
op de Kleine Houtweg, dat onlangs (19 40) door de weduwe van den schrijverschilder Jac. van Looy aan de stad vermaakt is.
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Ttl(j-ITHUIS
Naar aquarel van W. I. Boogaard, 1865

VERWULFT TIJDENS DEMPING
Naar tekening van C. Ekama, 1859

Nadat (in r 8 5 3 ) de kerkelijke hierarchic hersteld was en Haarlem wederom een
bisdom was geworden, werd hier in 1869 ook een Bisschoppelijk Museum gesticht, bevattende voorwerpen van kerkelijke oudheid, kunst en geschiedenis.
Aanvankelijk in de Zoetestraat gevestigd, is het in i 89 3 gehuisvest in het tegenwoordige museum in de jansstraat, niet ver van de plaats, waar in de i 6e eeuw
de Haarlemse bisschoppen zouden gewoond hebben. De kathedrale kerk van
het bisdom Haarlem was eerst de Kerk van den H. jozef in dezelfde straat. In
I 898 werd echter aan de Leidse Vaart een nieuwe kathedraal gebouwd, ontworpen door den architect Joseph Cuypers, die met zijn bijzondere stij1 een
nieuw monument voor Haarlem mag heren. De kathedraal St. Bavo was een geschenk van het bisdom aan den Ins' schop Mgr. C. J. M. Bottemanne bij zijn 5 ojarig priester-iubileum.
Op het gebied van beeldende kunst valt dus in Haarlem veel te zien, vooral
waar geregeld ook tentoonstellingen worden gehouden en wel speciaal in de
tentoonstellingszaal van het Frans Halsmuseum. Het tekencollege 'Kunst zij
ons Doel' neemt onder de Haarlemse art's' ten een belangrijke plaats in. Het werd
in I 8 26 opgericht door een aantal kunstemars, onder wie P. Barbiers, die zich
van de toen bestaande tekenacademie 'Kunstmin en Vlijt' afscheidden, en is
sedert i 84 I op de bovenzaal van de Waag gevestigd. Verenigingen als de Haarlemse Kunstkring en 'Kunst aan het Volk' hebben ook veel ter bevordering der
schone kunsten verricht.
Ook op muzikaal gebied heeft Haarlem grote vorderingen gemaakt. Waren in
de i 8e eeuw alleen nog maar de orgelbespelingen in de Grote Kerk een attractie,
thans beschikt de stad over een eigen stedelijk orkest, de Haarlemse Orkest
Vereniging, dat voortgekomen is uit de in 18 r 3 opgerichte kapel van de schutterij en zich langzamerhand van harmonie- tot symphonie-orkest met goede
reputatie ontwikkelde. Bovendien heeft de in r 87 r opgerichte Bachvereniging
de stadgenoten in de gelegenheid gesteld, om ook de beste orkesten van het land
in onze stad te horen. Het gemeentelijk Concertgebouw in de Lange Begijnestraat — te voren was hierin de societeit 'Vereniging' gevestigd — bezit trouwens het orgel uit het vroegere Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, geschenk
van de heren A. Stoop en J. C. Bunge.
De Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst streefde hier zijn doel no
door de oprichting van een muziekschool. Zangverenigingen bezit Haarlem er
talloze, maar een mag toch wel in het bijzonder genoemd worden. Het is de
mannenzangvereniging, die in r 8 3 o werd opgericht onder de spreuk:
( 1)

Ongeveer ter plaatse van het tegenwoordige Gerechtsgebouw.
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Het doel van ons verenigd poser;
Is: Zang door Vriendschap te verhogen,
en die nog steeds bekend staat onder de naam van 'Zang en Vriendschap'. Het
is een der oudste zangverenigingen van ons land.
De i 9e eeuw kende ook al verdienstelijke liethebberijtoneelgezelschappen,
waarvan sommige nu nog bestaan, als de Kon. Letterl. Vereniging J. J. Cremer,
de Haarlemse Toneelclub, Jacob van Lennep, enz. Naast de schouwburg op
het Plein, waarin in 183r nog enige beelden van beroemde acteurs werden onthuld, verrees in 1849 een nieuwe schouwburg aan de Jansweg, welke allengs
beter voldeed, zodat de oude in r 879, na juist een eeuw te hebben gefungeerd,
werd afgebroken. Herhaaldelijk is de schouwburg aan de Jansweg verbeterd,
maar hij bleek ten slotte Loch Met meer aan de moderne eisen te voldoen, zodat
het zeker met misplaatst was, dat een Haarlems ingezetene in 1918 de stad
met een bedrag voor een nieuwe schouwburg begiftigde, welke toen op het
Wilsonsplein door Prof. Dr. J. A. G. van der Steur werd ontworpen. 3o September 1918 had de opening plaats met het toneelstuk 'De heks van Haarlem'
van Frederik van Eeden.
Op het gebied van de letterkunde aangeland, dienen wij te beginnen met een
der belangrijkste producten uit de eerste helft van de 19e eeuw, waarin ook
Haarlem betrokken is. In 1839 verscheen bij de Erven F. Bohn de eerste uitgave
van de 'Camera obscura', een verzameling schetsen en novellen van den jongen
Nicolaas Beets, zich noemende Hildebrand, die zelf een Haarlemmer van geboorte was. Dat Haarlem, naast Leiden, de stad van zijn studie, een groot
aandeel in zijn leven heeft gehad, blijkt uit de vele tonelen in zijn boek, welke zich
in deze stad afspelen. Het bekendste daarvan is wel 'Een onaangenaam mensch
in den Haarlemmerhout', waarin de heer Nurks zijn bijtende opmerkingen ten
beste geeft over de kleinsteedse Haarlemse burgerij.
Vele letterkundigen, schrijvers en dichters, hebben in Haarlem of omstreken
gewoond of woven er nu nog, als C. Busken Huet, Lodewijk van Deyssel, J. B.
Schepers, Henriette Roland Holst. Busken Huet, die van '851 '62 te Haarlem
stond als Waals predikant, heeft daarna nog 6 jaar in Bloemendaal vertoefd op
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'Sorghvliet' (tegenover de Busken Huetlaan) en werkte toen mede aan de Opr.
Haarl. Courant. De naam van P. A. de Genestet is onverbrekeliik verbonden
aan Bloemendaal, waar hij zijn liefste plek vond; Frederik van Eeden bracht zijn
jeugd in de Kennemer duinstreek door en het is de natuur van deze streek,
welke tot achtergrond dient in zijn 'Kleine Johannes'. Het zijn deze landouwen
rondom Haarlem, de duinen en bossen, waarmede de sappige weilanden en grote
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waterplassen zo mooi contrasteren, die te alien tijde de dichterlijke gemoederen
in verrukking hebben gebracht — reeds de rederijkers zongen van 'Haerlem
Soetendal' en Adriaan Loosjes beschreef de omstreken als 'Hollandsche
Arcadia' — en den stedeling hebben aangelokt , er zijn buitenverbliif te bouwen.
Zo zien wij al sedert de i 6e eeuw, hoe vooral Amsterdamse regenten zich
in den Aerdenhout (d.i. den anderen Hout) vestigen, om er te jagen of vinken te
slaan op hun vinkenbanen. Ook thans nog is Aerdenhout het uitverkoren oord
voor Amsterdamse forensen. Maar niet alleen daar, overal Tangs de binnenduinen
verrezen de soms zeer aanzienlijke buitenplaatsen der Hollandse patrici&s,
onder Bennebroek, Heemstede, de Vogelenzang, Aelbertsberg en Tetterode
(tegenwoordig Bloemendaal en Overveen geheten), de Santpoort (d.i. Sancta
porta, heilige poort), Velsen en Beverwijk. De r 8e eeuw is de bloeitijd van deze
buitens, zoals ze ook vertoond worden in het plaatwerk 'Zegepralend Kennemerland' .
Op het eind van de i 9e eeuw verrezen meer de kleinere villa's. Allengs werden
ook de grote buitens verkaveld en kwamen op hun terrein villaparken als Duin
en Daal' te Bloemendaal en 'Duinlust' te Santpoort, of straten, zoals het geval
is met de terreinen van de voormalige buitenplaatsen Westerhout' , 'Bosch en
Vaart' en 'Bosch en Hoven' , alle aan de Wagen- of Herenweg gelegen, en `Zuiderhoot' ten Zuiden van Den Hout. Andere weer hebben een bijzondere bestemming gekregen, als 'Meer en Bosch' , dat door de Christelijke Vereniging voor
de Verpleging van Lijders aan vallende Ziekten in r 88 z is ingericht voor toevallijders , en 'Westerveld' , dat begraafplaats is geworden en het enige crematorium
in ons land bezit. Op de vroegere buitenplaats Meerenberg' in Santpoort , die
door de provincie was aangekocht, is sedert r 849 het provinciaal krankzinnigengesticht gevestigd. 'Woestduin' en 'Duin en Daal' zijn hotels geworden, het
eerste met wedrennen als attractie in het begin van de 2 oe eeuw. 'Boekenrode' is
sedert r 9 2 2 een nonnenklooster.
Toch zijn nog, zowel ten Zuiden als ten Noorden van de stad een aantal grote
buitenplaatsen bewaard gebleven als 'de Hartenkamp' (waar in de i 8e eeuw de
Zweedse botanicus Carolus Linnaeus lang verbleef), "t Huis te Manpad' , het
buitenverblijf van de familie Van Lennep, 'Ipenrode' , Waterland' , Duin en
Kruidberg' , enz. Nog kon de Vereniging Haerlem jaarlijks een wandeling voor
zijn leden uitschrijven door het park en bos van 'Elswout' . De gemeente Heemstede kocht in 19 I 3 het uitgestrekte terrein van de voormalige buitenplaatsen
Groenendaal' en 'Bosbeek' aan en maakte het tot een openbaar wandelbos; evenzo
werd 'Velserbeek' publiek toegankelijk door toedoen van de gemeente Velsen.
De mooie omstreken en de gunstige terreinsgesteldheid om Haarlem hebben
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er toe mede gewerkt, dat de sport in deze stad tot voile ontplooiing kwam.
Hier ontstond de Haarlemse Velocipededub, een voorlooper van de A.N.W.B.
Haarlem rekent het zich tot een eer, de oudste voetbalvereniging van het land,
de Haarlemse Football Club, te bezitten, die in 1879 werd opgericht en een
speelveld ten Zuiden van Den Hout aan de Spanjaardslaan heeft. Behalve deze
baJsport worden ook hockey, cricket, korfbal, golf, tennis, enz. in Haarlem en
omstreken beoefend. Voor minder kapitaalkrachtige verenigingen stelt de gemeente terreinen en lokalen beschikbaar tegen gereduceerde prijzen. Nog slechts
een vijftal jaren geleden (1 9 3 7) werd een groot sportterrein, dat vele sportvelden bevat, het Noorder Sportpark, aangelegd in het Noorden van de stad
aan de Jan Gijzenvaart. Het Spaarne, de Liede en de Mooie Nel (eigenlijk mooie
hel) bieden ook ruimschoots gelegenheid aan liethebbers van de watersport; de
duinstreken zijn ideaal voor de wandel• en paardensport, maar helaas slechts gedeeltelijk toegankelijk.
Wegens de ontdekking van een keukenzout houdende staalwaterbron in de
Haarlemmermeer is een poging gedaan, van Haarlem ook een badplaats te maken.
Nadat het water daarheen was geleid, werden een badhuis in de Badhuisstraat
en een drinkhal en Brongebouw in het Frederikspark opgericht (1 894). Het
gehoopte succes bleef echter uit; in 19 3 z is het Brongebouw weer afgebroken —
in r 9 3 5 verrees hier het Sportfondsenbad — en in 19 3 9 ook de drinkhal.
Naarmate de stad zich uitbreidde — in i 9 I 4 telde Haarlem al 80.000 inwoners — groeiden de omstreken meer en meer er aan vast en profiteerden
dus van zijn instellingen. Het was aldus zeer begrijpelijk, dat bij de Haarlemmers
de wens ontsproot, dat de omliggende gemeenten, die sociaal en economisch tot
Haarlem behoorden, ook administratief en fiscaal bij Haarlem zouden worden
aangesloten, m.a.w. dat zij geheel of gedeeltelijk zouden worden geannexeerd.
Deze wens werd in het begin van de 2 oe eeuw herhaaldelijk uitgesproken, maar
ging niet in vervulling. Ondertussen moest de Haarlemse industrie zich, bij gebrek aan terrein binnen de grenzen van de gemeente, vaak vestigen op gronden,
gelegen op het gebied van Schoten en Haarlemmerliede. De grote annexatie,
welke er eindelijk door de wet van 2 r April 1927 doorkwam, voegde slechts
enkele kleine stukken van de gemeenten Heemstede en Bloemendaal bij Haarlem,
doch wel een groot stuk van Haarlemmerliede, en annexeerde in hun geheel de
gemeenten Schoten en Spaarndam, de eerste hoofdzakelijk bestaande uit arbeiderskwartieren, de laatste nog niet veel boven een vissersdorp uitgegroeid.
Het was dus voor Haarlem, dat liever een toeneming van zijn inwoners met de
rijke ingezetenen van Heemstede en Bloemendaal had gezien, geen vooruitgang, wat betreft de inkomsten, want juis' t waar toen de crisisjaren voor de deur

66

KRAAMKLOPPERTJE OP HUISDEUR
Naar aquarel van H. Schwegman, 1808

ELSWOUT
Naar aquatint van H. Schwegman, naar tekening van E. van Drielst en I. Cats, c. 1790

stonden, liet het zich aanzien, dat de stad op grote fasten door de aanvoeging
van gemeenten met hoofdzakelijk een arbeidersbevolking zou komen. Evenwel
won het ook veel terrein, dat als fabrieksterrein productief kon worden, en
inderdaad is dat dan ook het geval geweest. Haarlem heeft zich sedert deze
gebiedsvermeerdering, vooral aan de Noordzijde, langs het Spaarne en de
Rijksstraatweg, geweldig uitgebreid.
Een grote industrie betekent een grote arbeidersbevolking. In de laatste
decennia van de I ge eeuw is, naar voorbeeld van andere steden, ook te Haarlem
gestreefd naar verbetering van het lot der werklieden en hun gezinnen. In I886
kwam hier een afdeling Haarlem van het Algemeen Nederlandsch Werklieden
Verbond, dat samenwerking der arbeiders voorstond, ten einde hun positie op

te heffen. Reeds eerder trachtte men naar verbetering in de woningtoestanden.
Verenigingen als 'Des Werkmans Vriend' , opgericht in 1872, die ook daarbij
cooperatie toepasten, hebben baanbrekend werk verricht.

Het verheugende in de nieuwste aanbouw is, dat de woonhuizen, ook als
zij 'en bloc' gebouwd worden, niet meer karakterloos zijn als in de tweede
helft van de 1 9e en het begin van de 2 oe eeuw, maar dat de verschillende bouwverenigingen er a .h .w. in wedijveren, om ook de eenvoudigste arbeiderswoningen
zo geriefelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken. Het zijn ook merendeels eengczinswoningen in Haarlem, zodat kazernebouw niet voorkomt. Hierdoor zijn
ook de nieuwe wijken van de stad het bezichtigen waard en het was daarom geen
onaardig denkbeeld van de Vereniging 'Haarlem's Bloei' , om, toen hij voor enige
jaren rondritten door de stad organiseerde, de bussen ook een bezoek aan de
buitenwijken te laten brengen.
Door de concurrentie met het nabije Amsterdam beschikt Haarlem bovenclien over een goed geoutilleerde winkelstand en is in de binnenstad, naast het
aantrekkelijke van oude, mooie bevels ook het modernste op dit gebied te
vinden als bijv. het grote warenhuis van Vroom en Dreesmann, dat echter het
stadsbeeld niet ten goede komt.
Terecht zou men dus met de woorden van Van 011efen, den stads en dorps-

beschrijver uit het eind van de i 8e eeuw, kunnen besluiten:
Batavenf deeze stad moest aller aandacht wekken.
Zy was in vroeger tyd een grouwzaam krygstooneel,
Viel onder 't Spaansch gewekl der tiranny ten deer,
Most door de Boekdrukkunst heel de Aard ten zegen strekken,
Zy bloeide door verstand en vlijt,
Doch thans draast Haarlem mee het merk van onzen tijd.
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INDEX
aalmoezeniers, 1z, 21, 27.
Aalmoezeniershuis, zie: Arm- en Werkhuis,
Diaconie- en Aalmoezeniershuis.
Abt, Willem Dirksz. den, 22, 25.
accijnsen, 6, 30, 32, 49.
Achter Nieuwe Gracht, 34, 52.
Achterstraat, 35.
Ada, gravin van Holland, 3.
St. Adelbert, 3.
adjunct-ma ire, 45.
'de Adriaan', molen, zz.
Adriaansz., Hendrik, 24.
Adrichem, fam. Van, 2.
Aelbrechtsbergh (Aelbertsberg), 3, 68; zie
ook: Bloemendaal.
Aerdenhout, 65, 73.
Akendam, 51.
Albrecht, hertog van Beieren, gnats van
Holland, 7, 8.
Alkmaar, 45, 61.
Alva, zie: Toledo, Ferdinand de,
Amalia, wed. van Hendrik van Brederode, zo.
Ambachtsschool, 58.
Amstelland, departement, 45.
Amsterdam(mers), 6, 7, le, 3 I, 36n, 38, 42,
46 , 48, 53, 54, 6o, 63, 65, 67, 68, 69,71, 72.
Amsterdamse kwartier, 6z.
Amsterdamse Poort, 7, 21, 22, 31, j 2. 49,
50, 54.
Amsterdamse trekvaart, 31, 32.
Anegang, 4.
'het Anker', pakhuis, 35.
Anna van Hannover, gouvernante, 37.
St. Annaklooster, 26.
Anthoniestraat, 35, 59.
Antwerpen, 23.
Arme Kinderhuis, 22, 27, 39, 46.
Arm- en Werkhuis, 27, 4o.
Armfabriek, 46, 47.
asfalt-spoor, 54, 73.
Assendelft, Hugo van, lz.
atterminatie, brieven van, 15.
azijnfabriek, 35.
Baan, 8, 17, 46, 6z.

Bachvereniging, Haarlemse, 63.
Badhuisstraat, 66.
Bakenes, 2, 4, 6.
Bakenes, Dirk van, 8, 9.
Bakenessergracht, 2, 5, 9, 25, 29, 31, 40.
Bakenesserkamers of hofje van Bakenes, 8, 9.
Bakenesserkerk, 4, 19, 44.
Bank van Lening, 5.
Barbarabewaarschool, i z.
St. Barbaragasthuis, 12.
Barbiers, P, 63.
Barnaart, Willem, 48.
Barrevoeterzusteren, zie: KanneliteF, ,,en.
Barrevoetestraat, 12, 13, 26, 29.
Batenburg, zie: Bronkhorst, Willem vazi
St. Bavo, 4, 68.
St. Bavokathedraal, 29, 63, 73.
St. Bavokerk, zie: Grote Kerk.
bede, 6, 15.
Beek, 1, In, 55, 68.
beeldenstorm, 17.
Beets, Nicolaas, 64, 73.
begraafplaats, I I, 51, 52, 62
Begijnebrug, 29.
Begijnekerk, zie: Waalse Kerk.
Begijnen (Begijnhof), 5, 19, 29, 69, 70.
Bekesteyn, jhr. Frans van, 27.
belastingen, 3o, 37, 46, 49, 71; zie ook:
accijnsen, bede, collecte.
beleg, 4, 9,13, 14, 17, 18,19, 20, 21, 22, 69, 73.
Belgen, 51, 52.
Benedictus XIII, paus,
Bennebroek, 31, 65.
Berckheyde, Gerrit, 2.5, 42.
Berckheyde, job, 25, 42.
Beresteyn, hOe van, 27.
Bergen op Zoom, 3o, 51.
Berkenrode, Gerrit van, 17.
Berkhout, Pieter Jansz., 21.
beul, 39, 71.
beurtveer, 71.
Beverwiik, 65.
bevolking, aanwas van de, z3, 33, 45, 49, 5 2,
5,6z.

74

Beynes, fabriek van J. J., 59.
Bilderdijk, Mr. Willem, 42, 51, 72.
bisdom Haarlem, 17, 63.
Bisschoppelijk Museum, 63, 73.
blekers (blekerijen), 23, 31, 6o, 70.
bloembollen (handel, teelt), 32, 6o, 6i, 71, 73.
Bloembollencultuur, Algemene Vereniging
voor, 6i.
Bloemendaal, 53, 6z, 64, 65, 66, 73.
Bloemendaal, Huis te, zie: Aelbrechtsbergh.
bloemententoonstelling, 61.
Bloemert, A. A., 2i, 3o, 70.
Blok, gemeente van den, 29.
Blokshofje, 29.
boekdrukkunst, uitvinding van de, io, 11,
50, 56, 57, 67, 69, 72.
'Boekenrode', 65.
Boerhaave, Herman, 35.
bolwerken, 49, 51, 52.
`de Boog', azijnfabriek, 35.
Booy, Adriaan de, 22.
Boreel, Willem, 48.
Bos van de landgenoten van Den Bosch, 40.
'Bosbeek', 65, 73.
Bosch, Johan van den, 52.
'Bosch en Hoven', 65.
`Bosch en Vaart', 65.
`Bossche Koffyhuis', 50.
bossen, 4o, 71.
Botermarkt, 4, 8, z6, 33, 70.
Bottemanne, Mgr. C. J. M., 63.
Bouts, Dirck, 23.
Bouwkunde, School voor de, 72.
bouwkunst, 25.
brand, 7, 19.
Brandt, Geraerdt, 4 2 .
Bray, Dirk de, 34.
Bray, Jan de, 34.
Bray, Salomon, de, 33, 34; 42, 49.
Breda, 3o.
Bredero, G. A. , 42.
Brederode, slot, 9, 69.
Brederode, Hendrik van, 17, zo.
Brinkmann, café, 51.
Broederlijke Liefdebeurs, 4o.
Brongebouw, 66.
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Bronkhorst, Willem van, heer van Batenburg, 18.
Brouwer, Adriaan, 25.
brouwers (brouwerijen), 6, 23, 29, 30, 31.
brouwersgilde, 13, 14.
Brouwershofie, 13, 19.
Brouwersvaart, in, 6, 12n, 32, 62.
Brugge, 6.
Brussel, 48, 51.
Bruyn, Harmen Jansz. de, 35.
Buitengasthuis, 55.
Bunge, J. C., 63.
Burgerneesteren, so, 15, 28, 37, 44, 48.
Burgemeester en Wethouders, 45, 48, 58.
Burgerliike Stand, 47.
Burgerlijk Armbestuur, 55.
burgerscholen, zie: lagere scholen.
Burger-Societeit, 38.
Burgerwacht, 44, 45.
Burgerweeshuis, 8, 27, 39, 46, 56, 6z.
Burgwal, 6, 3o.
Burret, Guurt, zie: Guurt Burrets hofje.
Busken Huct, C., 64, 73
Busken Huetlaan, 64.
St. Ceciliaklooster,
1 z, 69.
Ceciliasteeg,
Cellebroedersklooster, 20, 57.
Centrale Werkplaats der Nederlandse Spoorwegen, 59.
cholera, 51.
Cisterciensers(klooster), 12.
Daendels, H. W., 44.
Damiate, 3, 4.
Damiateklokjes, 4.
Damiatescheepies,
Damstraat, 1, 41.
Decker, Frans, 43.
Delft, 7.
Democriet, genootschap, 42, 71.
Departementaal gerechtshof, 45.
Deyman, Dirk, 34.
Deymans Waterpoort, 34.
Deyssel, Lodewijk van, 64.
Diaconiehuis, 5, 39, 40, 46, 55 , 73

Erven F. Bohn, 6o ,64.
Erven Loosjes, 6o.

Diaconie- en Aalmoezeniers Armenhuis,
Diaconiehuis.
diligence, 54.
Dircks, Johannes, 4.
Doelen, 19, 21; zie ook: St. Joris- en Cloveniersdoelen.
Doelmolen, 21.
Doelstraat, 25.
Doggersbank, 36n.
Dominikanen (klooster), 5, zo, 57 , 68 .
St. Dominicus, parochie, 29.
Doopsgezinden (gemeente, kerk), 27, 29,
44, 70.
Dordrecht, 3, 6, 7, 8, 69.
Dordtse synode, z8.
Drapenierstraat,
Dreef, 61.
Drie Klaveren (static, brouwerii,), 29, 3o.
drinkhal, 66.
Droste, cacao- en chocoladefabriek van, 59.
'Duin en Daal', park, 6z, 65.
Duin en Kruidberg', 65.
`Duinlust', 65.
Duinwater Maatschappij, 53.
Duitsers, 19.
Duitse scholen, 28, 5o.

fabriek, zie: stadsfabrieksmeesters.
fabriek van caoutchouc-artikelen, 59.
faillissement, 15, 69.
Figee, Thomas, 59.
filmfabrieken, 6o.
Filips 1, de Goede, hertog van Bourgondie,
9, 1o, 15.
Filips de Saone, 15.
Florapark, 25, 5z, 6o, 6z.
Floris III graaf van Holland, 3.
Floris V, graaf van Holland, 3, 6.
Football Club, Haarlemse, 66.
`het Fortuin', molen, 34.
Frankrijk, 33, 38.
Fransen, 35, 44, 45, 46, 47, 48 , 49.
Franse scholen, z8, 57.
Frans Halsmuseum, 14, 25, 26, 27, 38, 61,
6z, 63, 73.
Frans Loenenh*, 27, 28.
Frederik III, keizer, 4.
Frederikspark, 61, 66.
Frederik Willem II, koning van Pruisen, 38.
Friese hek, zie: Vrouwehek.
,

Economische Tak, 36, 71.
Eeden, firma Van, 6o.
Eeden, Frederik van, 64.
Eendjespoort, 21, 41, 49.
Elburg, 38.
electriciteitsbedrijf, 53.
St. Elisabethsgasthuis, 13, 19, 20, 21, 69.
`Elswoue, 65, 73.
Emrik en Binger, firma, 6o.
Engeland, 31, 33.
Engelsen, 19, 45, 5z, 53.
Engelse oorlogen, 34.
Enkhuizen,
Enschede, firma, I I, 3 z, 6o, 73.
Enschede, Mr. A. J., 56.
Enschede, Johan en Isaac, 32.
Enschede, Mr. Johannes, 47, 48, 51.
Erasmus, Desiderius, 19, 69.

gaasfabriek, 35.

Gaesbeek, Jacob van, 9.
St. Gangolfsgasthuis, 4, 8, 13, 17, 19.
St. Gangolfskerk, 4, 19, 68.
Gangolfskerkhof, 4, 13.
gardes d'honneur, 47. 7 2 .
Garenkokersvaart, 31, 52.

garnizoen, 48, 72.
gasfabriek, 53.
Gasthuis (nieuwe), zie: St. Elisabethsgasthuis.
Gasthuis (oude), zie: St. Gangolfsgasthuis.
Gasthuishofje of h* van Loo, 13, 69.
Gasthuisstraat, 18, 23.
Gasthuisvest (en -singel), 14, 21.
Gedempte Voldersgracht, zie: Voldersgracht.
gedenkpenning, 3o.
gedenkteken, 5o; zie ook: gevelsteen.
Geertgen van St. Tans, 5.
H. Geestbank, 8,

Ernst Lodewiik, hertog van BrunssA 4, 38.
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Guurt Burretsh*, 27.
Guurtje de Waal, hofje van, 27.
Guy van Dampierre, 7.
gymnasium, 57, 58, 73; zie ook: Latiinse
school.

H. Geesthuis, 8, 21, 27, 39.
H. Geestmeesters, 8, II, 21.
Geldeloze Pad, 3 2.
Gelderland, 38.
gemeente-archief (archivaris), lo, 56, 57, 73.
gemeenteraad, 55.
gemeente-secretarie, 57.
Genestet, P. A. de, 64, 73.
Gent, 4, 19, 52.
gerechtsgebouw, 63n.
Gereformeerd Weeshuis, zie: Burgerweeshuis.
Gerlings, C, 51.
Geuns, J. van, 59.
Geuzenhuis, 17.
gevangents, 22, 35, 71.
gevelsteen (gedenksteen), 3, 9, i2, 14, IS, 2c,
25, z6, 27, 30, 4o, 5o, 51.
gilden, 14, 45.
glasbewerking 59.
Goejanverwellessluis, 38.
Goe Vrouw, wren, 22.
Goltzius, Hendrik, 23, 70.
Goodyear, Ch., 59.
'de Gouden Leeuw', logement,
goudsmidsgilde, 14.
Goudsmidspleintje, 14, 52.
Gratie, hofje van, z6.
's-Gravenhage, 3, 37, 54.
Gravensteen, 1, z.
Gravestenenbrug, 1.
'Groenendaal', 32, 65, 73.
`de Groene Tuin', hofje, 27.
Groot Heiligland, 12, 19, 27, 4
Grote Houtbrug, 49.
Grote Houthek, 49.
Grote Houtpoort, 14, 21, 22, 37, 42, 49, 51.
Grote Houtstraat 4, 12, 13, 19, 21, 40, 42.
Grote of St. Bavokerk, 4, 8, II, 17, 19, 20,
43, 44, 50, 51, 56, 63, 69, 72.
Grote Markt, II, 2o, 38, 42, 44, 45, 47, 5 0 ,
51, 56, 68; zie ook: Zand.
Grote school, zie: Latijnse School.
Guldenbergspoort, 4.
'het Gulden Vlies', logement, 50.
Gutenberg, Johann, 1o, 57.

Haarlem, fam. Van, 2,
Haarlem, Cornelis Cornelis:. van, 23.
Haarlem's Bloei, Vereniging, 67.
Haarlemmerhoutpark, 6z.
Haarlemmerliede, 66.
Haarlemmermeer, 1, 18, 19, 21, 25, 32,
55 , 73.
Haarlemmerolie (fabriek), 35, 71.
Haemstede, Witte van, 7.
Haen, Johan de, 28.
'Haerlem', Vereniging, 3, z(, o, 61, 65.
Hagestraat, 12.
Hageveld, seminarie, 12.
Hals, Dirk, 42.
Hals, Frans, 25, 42, 7o.
handel, 6, 13, 23, 25, 30, 32, 35, 38, 45.
Handelmaatschappij, Nederlandse, 52.
Handelsschool, 53, 58.
Hanze, 13.
Harmen }ansveld, 33,
Harmeniansweg, 53.
'Hartenkamp', 65.
Hasselaer, Kenau Simonsdr., 18.
Hasselt, 30.
Hattem, 38.
haven, 59, 73.
Hazepatersveld, 51.
Heemskerk, Maarten van, 21, 23, 70.
Heemstede, 12, 32, 52, 55, 6o, 65, 66.
Heerstal, Gerrit van, 56.
Heiligland, 12, 19, 39; zie ook: Groot- rar
Klein Heiligland.
Hemelpoort, klooster, zie: Cisterciensers.
Hendriks, Wijbrand, 43.
Herenlogement, 40.
Herenvest, 7, 21.
Herenweg, zie: Wagenv.eg.
Hertenkamp, 61.
's-Hertogenbosch, 4o.
Herulen, 1.
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Hervormden (kerk, gerneente, diaconie), 19,
20, z6, z8, 39, 44, 55, 56, 73•
Hervorming, I I, 17, 24, 69.
Heusden, 3o.
Heythuyzen, h4e van, 27.
Heythuyzen, Willem van, 27.
Hildebrand, zie: Beets, Nicolaas.
Hillegom, 54.
den Hoek, (statie, kerk), z9.
Hoeken, 7, 9, 1o.
Hofdijk, W. J., 49.
hofjes, 8, 9, 13, 19, z6, 2.7, 29, 39, 41, 70.
'Hof van Holland', 5o, 7z.
Hogere Burger School, 58.
Holland (graafschap, provincie), 3, 5, 7, 8,
38, 49.
Holland, graven en gravinnen van, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 1o, 4z, 69.
Hollandia, filmfabriek, 6o.
hoofdstad, 45, 46, 49, 7z.
Hoofdwacht, 3, 61, 68.
Hoofman, Elisabeth, 42, 72.
Hooghe, Romeyn de, 33.
Hooimarkt, 39.
'de Hoop', pakhuis, 35.
Hope, Henry, 46.
Hortus medicus, 5, 56.
Den Hout, 8, 9, 22, 46, 50, 61, 64, 65, 66, 73.
Houtmarkt, 31.
Huishoudelijke Maatschappij, 36.
Hulle, Pieter van, 31, 70.
Humphrey, hertog van Gloucester, 9.
hyacinten (teelt), 6o, 73.

Jacobijnestraat, I, 5, 20, 57, 58.
Ian van Beieren, 9.
Jan van Brabant, 9.
Jan II, graaf van Holland, 7.
Ian Gijzenvaart, 66.
St. Jansgasthuis, 8, 27.
Janskerk, 5, 20, 56, 73.
janspoort, 8, 18, 22, 34.
St. Jansridders (klooster), 5, 8, 19, 20, 57, 69.
Jansstraat, 5, 8, 1z, 20, 29, 40, 45, 49, 55, 63.
Jansweg, 39, 5z, 64.
Lourens, 2 4.
Jelgerstna, Taco, 43.
Jodenkerkhof, 52.
Joden (Joodse gemeente), 44, 5z, 72.
St. Jorisdoelen, 19, zo, zz, 4o.
St. fozef (parochie, kerk), 29, 63.
Junius, Hadrianus, io, 56.
de Kaag, 21.
kaarselade (veer), 3I, 71.
Kaas- en Broodvolk, 14.
Kaasmarkt, 1, z6.
Kabeljauwen, 7, 9, io.
cacao- en chocoladefabriek, 59.
Kagermeer, 32.
Kalistoren, 2 1 , 49.
'Camera obscura% 64.
Kamer van Koophandel, 58.
Kamer van Wethouders, 45.
Kamp, zI.
Campen, Jacob van, z6.
Kampervest (en -singel), 14, 21, 27.
kant (industrie), 36.
kantongerecht (rechter), 45.47.
Karel de Stoute, 15.
Karel V, keizer 530.
Karmelieten (klooster), 4.
Karmelitessen (klooster), 12.
Casteleyn, Abraham, 32.
Catharijnebrug, zz.
katoen (industrie), 5z, 72.
Katoen Maatschappij, Haarlemse, 53.
kazerne 46, 55.
Keizerriik, 53, 53n.

Infirmerie, 55.
'In Liefde Ghetrou', zie: Witte Angieren.
Ipenrode', 65.
Isabella, hertogin van Bourgondie, io.
Italic, z3.
jaarmarkt, 7.
Jacoba van Beieren, 9, 14, 69.
St. Jacobsgasthuis, i z, 20.
St. Jacobsgilde, I 69.
Jacobstraat, 26.
Iacobiinen, zie: Dominikanen.

Keizerstraat, 53.
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Commissie van de Kon. Academie van Wetenschappen voor Overblijfselen der oude
Vaderlandse Kunst, 49.
Commissie tot toezigt en superintendentie
over de gesubsidieerde godshuizen, 46.
Concertgebouw, gemeentelijk, 63.
Koningstraat, 3, 13.
Koning Tilly, C. de, 71.
Conrad, scheepswerf, 59.
Contra-Remonstranten, 2.8.
koopmansgilde, zie: Comansgilde.
Coornhert, Dirk Volkertsz, zo, 69.
corps lichtblauwe husaren, 4.
corps orde (rust) bewaarders, 48, 51.
Korte Begijnestraat 40.
Korte Spaarne, 31.
Korte Wijngaardstraat, S.
Coster, Lourens Iansz., 10,
42,
57, 69 , 7 2, 73kostloze scholen, zie: stadsscholen.
Koudenhorn, z, 39, 41, 46, 51.
Kozakken, 48.
Kraaienhorstergracht, 2, 32 , 55.
kraamkloppertje, 61, 73.
kraan, 19, z6.
krankzinnigengesticht, 65
Krelage, E. H., 6o.
Krelage, I. H., 61.
Krelagehuis, 61.
crematorium, 65.
Christelijke Vereniging voor de Verpleging
van Lijders aan vallende Ziekten, 65.
Christiaan II, koning van Denemarken, 17.
Krocht, 8, 39.
Kruispoort, 7, 15, 18, 22, 34.
Kruisstraat, 8, 29, 39.
kruistochten, 3.
Cruquius, N. S., 54.
'de Cruquius', stoomgemaal, 55.
Kruseman, A. C., 6o.
Kruseman, I. A. , 6z.
'Kunst aan het Volk', 63.
Kunstkring, Haarlemse, 63.
'Kunstmin en Vlije, 63.
Kunstnijverheid, Museum van, 48, 6z, 72.
Kunstnijverheid, School voor, 48.

Kenaupark, 6z.
Kennemerbrug 34.
Kennemerland, 6, 64, 65.
Kennemerplein, 48.
Kennemerpoort, zie: Nieuwpoort.
Kennemers, 2, 4, 9.
Kerkstraat, 40.
keuren en ordonnantien, 6, 15, 37.
Key, Lieven de, 25, 25n, z6, 70.
Kies, Pieter, 18.
Kinderhuisvest (en -singel), 22, 3o, 59.
Clarissen (klooster), i i, 69.
'het Klaverblad', fabriek, 59.
Kleef, Huis ter, 17, 18, 69.
Kleine Bank van Justitie, 47.
Kleine Houtpoort, 14, 21, 49, 5o.
Kleine Houtstraat 5, 12, 21, 42.
Kleine Houtweg, 27, 6o, 6z.
Klein Heiligland, 27, 29, 39, 40.
Kleinmann, firma, 6o.
Kleverparkweg, 58.
'de Klimmende Leeuwen', brouwerij, 3c.
Klokhuis, II, 69.
Klokhuisplein, 11.
Clooster' , 12.
Cloosterweg, 12.
Kloosterstraat, 12.
Klopjes, 29.
Kloppersingel, 34, 61.
Kloveniers Doelen, 18, z I, 23, 42, 44.
Cockle, hOe van, 27.
Koekamp, 61.
Koets, C., 44•
Cohen en Van der Laan, fabriek van, 59.
Kokstraat, z, 30.
collecte, 37.
Koloniaal Museum, 48, 6z, 72.
Colterman, Hans, 17.
comansgilde, 27.
Comanshofje, 27.
Comite van Algemeen Belang, 44, 45.
Comite van Finantien, 45.
Comite van Rechten, 44•
Comite van Zekerheid, zie: Comite van Algemeen Belang.
Kommiezenhuisjes, 49, 72.
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'Kunst zij ons Doer, 63.
Cuser, Coenraad, heer van Oisterwijk, 8.
Cuypers, Joseph, 63.
Kweekschool voor Onderwijzers, 58.
Kweekschool voor Onderwilzeressen, 58.
Kweekschool voor de Zeevaart, 36n, 71.

Linschoten, Jan Huyghen van, 23.
lintfabrieken, 31, 36.
Lodewijk van Loon, 3.
Lodewijk Napoleon, 46, 72.
Loenen, Frans, zie: Frans Loenenhofje.
Loevestein, 3z.
Loo, hofje van, zie: Gasthuish*.
Loo, P. van, 43.
Loo, Simon Pietersz. van, 13.
Loosjes, Adriaan, 4z, 65, 72.
Looy, Jacobus van, 27, 6z, 73.
Lorentz, Prof. Dr. H. A., 40, 62, 73.
Louise, hertogin-weduwe van Brunswij1,, 48.
St. Lucasgilde, 25, 70.
Luilak, 61, 73.
Lust, Steven van der, 32.
Lutherse hofje, 27, z8.
Luthersen (gemeente, kerk), 27, 28, 39, 44, 70.
Lutherse Wees- en Armenhuis, 39, 46, 56, 71.
lycea, 58.
Lijnden, F. G. baron van Hemmen van, 54.
`de Lijnden', stoomgemaal, 55.

Laan, Nicolaas van der, 17, 18.
Lagere- of Burgerscholen, 57, 58.
laken (industrie), 6, 7, 14n, 3 I.
Lakenstraat 13.
lak- en vernisfabriek, 59.
landjuweel, z6.
Lange Annastraat, 27.
Lange Begijnestraat, 52, 63.
Lange Brug, 21, 30, 34.
Lage Herenstraat, 27.
Langendijk, Pieter, 40, 4z, 71.
Lapper, Jan Jansz. (Jan de Lapper), 30, 70.
Latijnse of Grote School, 8, 20, z8, 57, 58, 70.
Lazaristen, 5, 69.
Leeghwater, Jan Adriaansz., 54.
'de Leeghwater', stoomgemaal, 54.
'Leerzaam Vermaak', toneelsocieteit, 4 2 , 7 1 .
Leeuwaerden, Justus en Isabella, 39.
Leiden, 3, 6, 7, 12, 21, 31, 32, 48, 54, 61, 64,69.
Leidse Academie, 51.
Leidse Meer, 54.
Leidse trekvaart, 12, 21, 31, 32, 52, 59, 61,
62, 63.
Leidse Waterpoort, zie: Eendiespoort.
Lem, heer, I.
Lennep, fam. Van, 65.
Leprooshuis, (Leproos-, Pest- en Dolhuis),
8, 27.
lettergieterijen, 6o.
Letterlievende Vereniging J. j. Cremer, 64.
Leyden, Johannes van, 4.
Leyster, Judith, 25, 70.
Liede, 31, 66.
'Liefde boven Al', zie: Wijngaardranken.
'Liefde tot Wetenschappen', 41.
Liender, Paul van, 43.
Linde, Dr. A. van der, 56.
Linnaeus, Carolus, 65.
linnen (industrie), 3 1 .

Maagden van den Hoek, 29, 70.
St. Maartensgilde (hofje), zie: Brouwersgilde
(h*).
Maatschappelijk Hulpbetoon, 55.
Machinefabriek, Haarlemse, 59, 61.
Magdalenastraat
Mainz, 10, II.
maire, 45, 48.
Mander, Karel van, 23. 2- 4, 70.
Manpad, 7, 18.
Manpad, Huis te, 63, 73.
Marck, Willem van der, graaf van Lurney, 18.
Margaretha van Henegouwen, 7.
Margaretha van Parma, 17.
Margarethaklooster, i 1.
Margarethastraat,
margarinefabriek, 59.
Maria van Bourgondie, io.
Maria Magdalenaklooster, I i, zz, 27, 55.
Maria II Stuart, 33.
Marnix, Filips van, hoer van St. Alclegonde,
18.
Marum, Dr. Martinus van, 40, 41, 71.
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Maurits, prins van Oranje„ 2
Mauve, Anton, 6z.
Meenen, 23, 31.
'Meerenberg', 65.
'Meer en Bosch', 65.
Meester Lottelaan, 52.
melaatsen, 8.
Melkbrug, 30, 34.
Merens, gebrs., 59.
Merkman, Pieter, 42, 72.
Met en Meilink, firma, 6o.
Michel Angelo, 62.
St. Michielsklooster, 19, 20, 22.
Middelbare School voor Meisjes, 58.
Middelbare Technische School, 58.
`Middenhout', 27.
Mierlo, Godfried van, 19, 29, 69.
Milatz, F. A., 43.
Minderbroeders (klooster), I I, 12, 19,
57, 69.
Mohlen, C. J. A. van der, 5o.
Mooie Nel (Hel), 66.
Mostert, Jan, 23.
Mozart, W. A., 43.
Muizenveld, 52, 53, 62.
Muller, Christiaan, 43.
Multifilm, filmfabriek, 6o.
municipaliteit, 45.
Museum Enschede, 6o.
Museum Van Looy, 62.
muziek, 43, 51, 63.
muziekschool, 63.
'Mijn glas loopt ras', 4o.
naasting der kerken, 44, 72.
Namen, 33.
Nantes, edict van, 35.
Napoleon, keizer, 46, 47, 47n, 4S, 5
Nassaulaan, 2, 55.
Nassaustraat, 2.
Nieuwe Gracht, 34.
Nieuwe Kerk, 25, 26, 70.
Nieuwenhuyzen, Jan, 41, 71.
Nieuwerkerk, 54.
Nieuwe uitlm zie: Nieuwstad.
Nieuwerslu s, 38.

Nieuwland, Nicolaas van, 4, 17, 19, oy
Nieuwpoort, 34, 49, 5 2 .
Nieuwstad, 34 54.
Noblet, hOe van, 39.
Noon, Haarlemse, zo, 29, 69.
Noorde, Cornelis van, 43.
Noorder Buiten Spaarne, 3 I, 58, 59.
Noorderkerkhof, 51.
Noorder Sportpark, 66.
Noord-Holland, 45, 49, 51.
Noord-Hollandse Vrijwillige lagers, 51.
Noordzeekanaal, 58.
Norbertijnen, zie: Premonstreiten.
Nut van 't Algemeen, Maatschappii tot, 41,5
ruiverheid, 6, 23, 3o, 35, 35n, 3b, 45, 47, 50,
52, 58, 59, 66, 68, 7°.
Nijverheid, Ned. Mii. ter Bevordering van,
36, 48, 57•
nlverheidstentoonstelling, 50, 51, 57, 72.
.

►

20,

observatorium, 41.
'Oefening in WetenschappenI, 41.
'de Olifant', brouwerii, 30.
Olieslagerslaan, 62.
'het Olievat', pakhuis, 35.
011efen, L. van, 67.
'Olyblok', huis, 29.
omstreken, 23, 64, 65, 66, 72
omwenteling, 44, 72.
Oorschot, h* van, 39.
Oorschot, Wouterus van, 39.
'Oosterhoue, 62.
Oostvest, 7, 22.
opieidingsscholen, 58.
'Oprechte Haarlemsche Courant', 32, 46,
48, 64, 71.
oproer (opstand), io, 14, 15, 3o, 33, 37, 5 1 '7 1 .
Ora* (prinsen, huis van), 5, 33, 48, 49.
orgel, 43, 63, 72.
Orkest Vereniging, Haarlemse, 63, 73.
Os, G. J. J. van, 62.
Os, P. F. van, 62.
Ostade, Adriaan van, 25.
Ostade, Isaac van, 25.
Oude Gracht, 2, 5, 7, 55
Oude Groenmarkt,

1.

'
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Oudemannenhuis, 26, 27 46.
Oude Weg, 31.
Oud-Haarlem, 2.
Oud-Katholieken (kerk), 3o.
Ouwater, Albert van, 23.
Overbeek, Leendert, 43.
Overveen, 17, 61, 65.

proveniers, 8, 13, 2^.
Proveniershuis, 25, 4o, 46.
Provinciale Staten (van Noord-Holland), 48.
Pijntoren, zz, 5o.
Quatre-Bras, 48.
raad, 45, 48, 55; zie ook ; vroedschap.
Raadhuis, 3, 4, 5, 23, z6, 3S, 42, 44, 45, 3 6,
57, 62, 69, 70.
Raaks, in, 22, 55.
Raakstorens, 22, 55.
Raamgracht, 1 4, 55.
Raamhek, 49.
Raampoort, 21, 49.
Raamvest (-singel), 14, 21.
raden, 9, 10.
Kamen, 7, 14n, 19.
rederijkers, 23, 24, z6.
Reekers, H., 6z.
refugies, 35.
Regenten van den Schale, zie: aalmoezeniers.
regeringsreglement, 38, 44.
Reguliersklooster, 1Z.
Reguliersstraat, iz.
Rembrandt, 6z.
Remonstranten, 28, 70.
Remonstrantse hofje, 39, 71.
revolutionnaire clubs, 44, 45.
Ridderstraat, 2, 8.
Ripperda, Wigbold, is, 42.
Riviervismarkt, 59.
Roeper, Dirk de, 8.
Roland Holst Van der Schalk, Henriette, 64.
Roman, Jan, 6o.
Rookmaker, Hendrik, 51.
Rooms-Katholieken (kerk), 17, 19, 20, 21, 27,
9, 44
Rooms-Katholiek Wees- en Armhuis, 21,
46, 56.
Roosveld, Lambert, 19.
Rossum, Maarten van, 17.
Rotterdam, 54•
Roussel, Jean, 16.
Royer, L., 56.
'Rozenhagen', kwekerij, 61.

pachtersoproer, 37.
Pand, 5, 57.
Papentoren, z 2, 34, 49.
Papentorenvest, 7, 22.
Parklaan, 34, 52.
Parijs, 5.
passementmaken, 36.
Pater, Haesje, 51.
Patientiestraat, 41.
Patriotten, 37, 38, 71.
Paviljoen 'Welgelegen', 46, 48, 51, 62, 72.
'de Pelikaan', kamer, 24, 41, 42, 71.
Penningsveer, 31.
pest, 13, 17, 28, 32.
Pesthuis, 17, 27.
Petronella van Saksen,
Peuzelaarssteeg, 29, 40 .
'de Phoenix', fabriek, 52.
Pieneman, J. W., 48.
Pier, Lange, 17.
Pietershuis (Pietertje), 2 I
Pinckmolen, 22, 34, 5 0 .
Plein, 42, 64.
Ploos van Amstel, 6c.
Poelman fils et Fervaecke, 52.
Polygoon, filmfabriek, 6o.
poorten, 6, 21, 22, 34, 70.
poorterschap, 6.
Post, Pieter, 33.
Post- en Telegraafkantoor, 12.
Predikheren, zie: Dominikanen.
Premonstreiten (klooster), 12, 28.
Previnaire, fabriek van, 5z, 53.
Prinsenhof, 5, 40, 45, 48, 56, 57, 58.
Prinsgezinden, 37, 38, 45.
privilegien, 2, 5, 6, 7, 8, 15, 3 Protestanten, zie: Hervormden.
Protestantenbond, 53.

-
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Rozenprieel, 62.
Rozenstraat, 34.
Russen ► 45 ► 48.
Rustcnburg, schans, IS.
Ruyl, Albert, 32.
Ruysdael, Jacob van, 25.
Ruyven, Klaas van, 15.
Rijksmuseum, 48.
Rijksstraatweg, 67.
rijtuigen en spoorwagens, fabriek van, 59, 73.
Sabelis., J. en Co., 59.
Saenredam, Pieter Jansz., 5, z6,
Santiago di Compostella, .
Santpoort, 65.
Sassenheim, Arend van, 5.
satisfactie, 19, 2o, 57.
Savrij, M., en Zoon, 59.
Schalkwijk, 18, :J.
Schalkwijkerpoort, 7, "-I, 49
schavot, 38, 39.
.'t Scheepje', brouwerii, 31.
Scheepmakersdijk, 6.
scheepsbouw, 6, 35.
schepenen (schepenbank), 6, 9, 1o, 1 5 , 3 0, 44.
Schepers, J. B., 64.
Schermer, Lucas, 42.
schilders (kunst), 23, 24, 25, 43, 48, 6z, 72.
schildersgilde, zie: St. Lucasgilde.
scholarchen, 57.
Schonenvaardersgilde, 13, 69.
Schoneus, Cornelius, zo, 57, 70.
Schoolsteeg, 8.
Schoten, 1z, 52, 6z, 66.
Schoten, fam. Van, 2.
Schoten, Jan van, 2- .
Schotersingel, 34.
Schout, 6.
Schouwburg, 42, 64.
Schrevel, Dirk, 28, 70.
Schutterstoren, 21.
schutterij, 3, 9, 18, 22, 23, 30, 33, 37 , 3 8, 40,
45, 51, 63, 69.
Scorel, Jan van , 23.
Screvelius, zie: Schrevel, Dirk.
Seclusie, acte van, 32.

`Sieraad van Flora', 6c.
Slepershoofd, 1, 19, 25.
smalrederii, 35.
Smedestraat, 3.
Snellaert, Abraham, 34.
Soetens, C., 54.
Sophiaplein, 55.
'Sorghvliet', 64.
Spaanse Vaartje, 62.
Spaarndam, 1, 2, 17, 31, 54, 58, 66, 68.
Spaarndammerweg, 34.
Spaarne, I, in, z, 4, 6, 7, 1 2- ., 19, 21, zz, 29,
3o, 34, 35, 40, 41, 45, 52, 55, 58, 59, 6z,
66, 67, 68.
de Spaarnes tad', drukkerij, 27.
Spaarnwoude, 3i.
Spaarnwouderpoort, zie: Amsterdamse Poort.
Spanjaarden, 17, 18, 19, 22, 67.
Spanjaardslaan, 66.
Spekstraat, 4.
Spieringtneer, 54.

Spinola, Ambrosio, 30.
spoorbrug, 34.
Spoorwater, hofie van, zie: Codde, hotj e van.
spoorwegen, 54.
sport, 66.
Sportfondsenbad, 66.
Sprankhuizen, Ds. Dionysius, z8.
Springer, L. A., 6z, 73.
staalwaterbron, 66.
Staats, hofe van, 29.
Stads Armen- en Ziekenhuis, 55.
stadsbestuur, 6, io, 28, 32, 33, 37, 38, -14,
45, 48, 69.
Stadsbibliotheek, 57, 68n.
stadsfabriekmeesters, to.
Stadskruidtuin, zie: Hortus medicus.
stadskwekerij, 18.
stadsrechten, 2, 5.
stadsscholen (kostloze). 57.
standbeeld, 25, 56.
Staten-Generaal, 38.
Staten van Holland, 19, 20, 28, 33, 37, 38.
station, 54.

Stationsplein, 59.
Stedelijk Museum, 57, 62.
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steekspelen, 7.
Steen, Jan, z5.
Stein, Jacob, 33.
Steur, Prof. Dr. J. A. G. van der, 64.
Stoofsteeg, 2I.
Stoomverffabriek, Haarlemse, 59•
stoomwasserijen, 6o.
Stoop, A., 63.
Stuver, Gerrit, 18.
Synagoge, 52.
Sypestein, C. Ascanius van, 33.

Tubergen, firma, 61.
Tucht- en Werkhuis, 40.
Tuchthuisstraat, 13, 17, 27, 40.
tulpen (handel), 32, 6o, 71.
Twaalf Apostelen, h* der, 26.
uitleg van de stad, z, 6, 7, 13, 14, 33, 34, 52s
62, 66, 67.
Union, chocoladefabriek, 59.
Ursulinen (klooster), it, 39.
Ursulastraat, II, 39.
Utrecht (provincie), 38, 45, 71.
Utrecht (stad), 46.
Uytenhage, Pieter, 21.

Tabaksoproer, 33.
Talesius, Quirinus, 19, 69.
Tavenier, H., 43.
Tehuis voor Ouden van Dagen, Haarlems, 8.
tekenacademie (college), 43, 63, 72.
Tempelieren (klooster), 5.
Tempeliersstraat, 5.
Tetterode, zie: Overveen.
Texel, departement, 45.
textielnijverheid, 13, 14, 31.
Teyler van der Hu1st, Pieter, 39, 40.
Teylerhofje, 39, 41.
Teyler Museum, 41, 62.
TeylersStichting(genootschappen), 40, 41, 71.
thesauriers, lo.
Thiim, J. A. Alberdingh, 50.
Tilly, Claes, 35, 71.
timmermansgilde, 14.
timmermeesters, zie: stadsfabriekmeesters.
Tjeenk Willink, firma, 6o.
Toledo, Ferdinand de, hertog van Alva,
17, 19.
Toledo, Don Frederik de, 18.
tolhek, 32.
tolvrijdom, 5.
toneel, zo, 42, 64, 73.
Toneelclub, Haarlemse, 64.
Toneelvereniging Jacob van Lennep, 64.
Toonkunst, Maatschappij ter Bevordering
der, 63.
tramweg, 54.
trekvaarten (-schuiten), 31, 32, 54.
'Trou moet bliicken', kamer (societen), 21C:
'de Pelikaan'.

Vaderlands Fonds ter Aanmoediging va n
's Lands Zeevaart, 36n, 71.
Varkenmarkt, 4, 8.
Vauban, S. de, 34.
Veere, 19.
Veerstraat (Lange), 1, 21, 27.
Velocipedeclub, Haarlemse, 66.
Velsen, 65.
'Velserbeek', 65.
de Vennep, 54.
Verenigde Veldbataillon Schutterii, 51
Vereniging, Societeit, 63.
Verwulft, 41.
'de Vier Heemskinderen', stage, 29, 3°
Vinne, fam. Van der, 25, 43.
Vlaanderen, 6, 23.
Vlaardingen, 3.
Vlamingen, 6, 7, 23, 24, 25, 31, 70.
Vlamingstraat , 13.
Vleeshal, 25, 70.
Vliet, Johan van, 18.
Valkenstraat, z.
Vogelenzang, 65.
Vogelenzang, Huis te, 3, 68.
Voldersgracht, 14, z 6 , 55volksvertegenwoordiging, 38
Voorhelm, George, 6o.
Voos rhaem
l 4S2.chneevoogt, George 73.
Vos, Jan,
vrederechter, 47.
Vries, Dr. A. de, 57.
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vroedschap, 9, '0, 15, 33, 45.
Vroom, Cornelis, 25.
Vroom en Dreesmann, firma, 67.
Vrouwe- en Anthoniegasthuis, 39.
Vrouwehek, 34.
Vrijcorps „Pro aris et focis", 38, 71.
Vrijheidsboom, 44.
Vrijwillige Liefdebeurs, 40.
Vijfhuizen, 54.
Waag, 25, 63.
Waal, Guurtje de, zie: Guurtje de Waal,
hofje van.
Waal, Jan de, 3z.
Waalse Kerk (gemeente), 20, 44, 70.
Waarderpolder, 59.
wagenveer, 7z.
Wagenweg, 6o, 65.
Walen, 19.
Wallen (waltorens), 6, 21, 34, 49, 70 .
Vvralre, fan van, 42, 71.
wapen van Haarlem, 4, 50, 68.
Warmoesstraat, 4, 27, 50.
Wartena, Wybo, 4.
'Waterland', 65.
waterleiding, 53.
Waterloo, 48.
Wederdopers, 17.
wedrennen, 65.
Weidner, J. W., 51.
Weldadigheid, Maatschappij van, 56.
Wereldoorlog, 53.
werkeloosheid, 46, 5z.
Werklieden Verbond, Algemeen Nederlands, 67.
'Des Werkmans Vriend', 67.
'Westerhoue, 65.
Westerpoort, zie: Zijlpoort.
'Westerveld', 65.
Westfaalse bos, 40.
West-Friezen, 2.
wet, verzetten van de, 15, 18, zo, 28, 37, 38.
Wetenschappen, Hollandsche Maatschappij
der, 36, 40, 71.
weverijen (wevers), 6, 7, 13, 14, 23, 3 1 , 35 ,
40,5
2, 53.

Wielant, Filips, 16, 69.
Wildemansbrug, I.
Wilhelmina van Pruisen, prinses van Oranje,
38, 48.
Wilhelminastraat, 14, 34, 5z, 53, 6z.
Willem I, graaf van Holland, 3.
Willem I, de Zwijger, prins van Oranje, 17,
18, 19, zo.
Willem I, koning, 48, 50, 52.
Willem II, graaf van Holland, 2, 3, 4, 5.
Willem II, stadhouder, 32.
Willem III, de Goede, graaf van Holland, 7.
Willem III, koning-stadhouder, 31, 33.
Willem III, koning, 57.
Willem IV, stadhouder, 37.
Willem V, graaf van Holland, 6, 7.
Willem V, stadhouder, 38, 48.
Wils, Pieter, 33.
Wilson, Thomas, 52, 53.
Wilsonsplein, 53, 64.
Witt, Johan de, 33.
'de Witte Angieren', kamer, 24.
Witte Herensteeg (straat), iz, 27, 28.
'Woestduin', 65.
Wolstraat, 13.
Wouwerman, Filips, 25.
Wijde Appelaarssteeg, 9.
Wijdesteeg, 3o.
Wijnbergshofje, 29.
'de Wijngaardranken', kamer, 21, 41, 42,
50, 51, 71.
't IJ, 1, 14, 31.
IJdijk, 31.
Yperen, 6.
Zand, het, 1, 2, 3, 4, 7, 8.
Zanderstoren, zz.
Zandvoort, 7.
Zandvoorterweg, 32.
Zanen, fam. Van, 2.
Zanen Sr. , Simon van, 4.
Zanen Jr., Simon van, 7.
Zang en Vriendschap, Liedertafel, 64, 73.
zangverenigingen, 63, 64.
Zeeberg, Adriaan van, 38.

zeep-, eau de cologne- en parfumerieenfabriek,
59Zieken, het, 8, 27, 5z, 55.
Zocher, J. D., 51, 6i.
Zocher, L. P., 61, 73.
Zuider Buiten Spaarne, 21, 32, 59.
Zoetestraat, 63.
Zuiderh*, 29.
*Zuiderhout', 65.
Zuiderkerkhof, 51.
Zuiderstraat, 29, 35n, 39.

Zuiderzee, departement %an de, 45.
'Zwanenburg', 6i.
zijde (industrie), 35. 35n, 36, 7 .
Zijdgracht, 55.
Zijlbrug, 6z.
Ziilhek, 49, 5o.
Zijlklooster, i z, zo, 69.
Zijlpoort, 14, zI, 22, 49, 5 1 .
Ziilstraat, 5, 12, 22, z6, 38.
Ziilvest, 53.
Zijlweg, 22, 31.
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