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Antoniestraat 65     Ynt Cassteel der Sielen 
 

Haarlem heeft vele panden waarvan het duidelijk is waarvoor zij zijn 
gebruikt. Hier op de hoek van de Antoniestraat en de Burgwal is dat 
de vraag. Wel is goed te zien dat er op de begane grond een winkel 
is geweest. Zelf weet ik nog dat deze winkel zelfs een café-bar is 
geweest. Daarvoor zat er volgens mij een aardappelhandel in. 
 
Het pand is wel oud, maar niet eeuwenoud. Voor de datering helpt 
de gevelsteen die boven de entree is ingemetseld op de hoek van de 
Antoniestraat / Burgwal. Daarop is met duidelijke letters aange-

geven: “HERBOUWD ANNO 1885”. 
 
Zeer waarschijnlijk komt deze gevelsteen uit het op deze plek 
gesloopte pand en is het hergebruikt in het huidige. Bekend is nog 
dat er rond de 
datum van de 
herbouw in het 
pand, dat zich 
ook uitstrekt 
langs de Burg-

wal, de smederij van J.B. Lohmann was gevestigd. Zie 
hiervoor het bijgeschreven jaar op de reclamefoto. 
 
Waarschijnlijk heeft op het tekstvlak van de gevelsteen 
eerst een andere voorstelling gestaan. Daarvan is echter 
niets meer te vinden.  
 
 Het meest intrigerend is de andere tekst die op de steen staat. Daarvoor moet je heel goed kijken, want de 

letters zijn klein en bovendien opgenomen in de 
bovenste krul (rolwerk of banderol) van de steen. Er 

staat:  “Ynt Cassteel der Sielen”. 
 
Welke relatie deze tekst met het huis of anders met het 
eerdere pand kan hebben is de vraag. Tot nu is dat on-
bekend. Wellicht dat als iemand het toch weet en dat 
kan doorgeven aan de Stichting Geveltekens Vereniging 
Haerlem (SGVH) er hier weer een stukje geschiedenis 
van Haarlem naar boven komt. Dat zou heel interessant 
zijn. Nu is het een steen die nieuwsgierig maakt; ook 
leuk. 
 
Opvallend is nog het grote gedeelte van het huis aan de 
kant van de Burgwal met een licht uit de gevel stekend 

gedeelte (risaliet) en bekroond met grote driehoek (timpaan). Op de foto van J.B. Lohman staat aangegeven 
dat hier de smederij zat. 
 
Bijzonderheden zijn ook te vinden in het boek “Gevelstenen van Haarlem” geschreven door Peter van 
Graafeiland en Theo Bottelier. Peter van Graafeiland is bezig een nieuwe uitgebreidere versie voor te bereiden. 
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