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Bakenessergracht 9     De Twee Gecroonde Aeckers 
 

Haarlem heeft behalve het Spaarne nog een aantal grachten. Tot 
medio 19de eeuw waren dat er veel meer. Het grootste deel is toen 
gedempt, omdat er geen doorstroming van het water meer was en 
de grachten door het afval in de zomer verschrikkelijk stonken. Zo is 
Haarlem rond het centrum aan een aantal brede straten gekomen. 
 
De Bakenessergracht is als door een wonder in de 19de eeuw aan 
demping ontsnapt. Dit wonder herhaalde zich in de jaren dertig van 
de vorige eeuw. De Bakenessergracht, onze oudste meest authen-
tieke stadsgracht, zag er niet uit met roestige schuiten, stinkend 
water en ratten tussen het afval. Er waren voor- en tegenstanders 
van demping. De kranten stonden bol van de ingezonden stukken. 
In die tijd schreef de student Harry Prenen en zijn vriend Godfried 
Bomans een deftige ingezonden brief op duur briefpapier tegen de 
demping. Om nog meer indruk te maken ondertekenden zij namens 
de ”Rijnlandsche Academie”. Of het heeft bijgedragen aan het 
behoud van de Bakenessergracht is niet bekend. Het mooiste oude 
plekje van Haarlem was in ieder geval gered. Bij latere gemeente-
besprekingen over de gracht werd de brief van “Rijnlandsche 
Academie” nog geregeld genoemd. 
 

Vanaf de hoek met de Zakstraat is een aantal panden gerestaureerd 
door en voor het Rozenkruisers Genootschap “Lectorium Rosicrucia-
num”. Hieronder valt ook Bakenessergracht 9. Dit complex van de 
Rozenkruisers vormt nu hun hoofdkwartier. Deze internationale 
school is ingericht naar de traditie van de mysterie-scholen. Ze is 
verspreid over zo’n 70 landen met bijna 200 centra.  
 
In het begin van de 17de eeuw was op nummer 9 één van de vele 
succesvolle Haarlemse bierbrouwerijen gevestigd, genaamd “De Twee 
Gecroonde Aekers”. De naam van de brouwerij werd aangegeven met 
een gevelsteen. Deze steen heeft honderden jaren in de gevel 
gezeten, maar verdween in de vorige eeuw naar Amsterdam. 
In het jaar 2000 is een vervangende gevelsteen geplaatst naar het 
model van de oude. Je ziet de steen tussen de ramen van de eerste verdieping. Onder een kroon zijn twee 
staande eikels in een ovale cartouche afgebeeld, omgeven door rolwerk. Alles, zoals de naam al aangeeft, 
goudkleurig uitgevoerd. 

 
Met het terugbrengen van de gevelsteen is een stukje historie weer 
zichtbaar geworden. Jammer is wel dat de verdwenen trapgevel van het 
pand bij de grote restauratie in 1980 niet is teruggebracht. Wel kreeg de in 
de loop der tijden verminkte onderpui een nieuw aanzien door de archi-
tecten Smidt en Van Rossum. De vensters op de verdiepingen kregen 
daarbij weer een roedeverdeling. De naast staande foto geeft de situatie in 
1978 weer. Bovenaan staat de huidige.  
 
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. 

 
Bron: Jaarboek 1980 Vereniging Haerlem – Haarlemse monumenten. 
           Oude Gebouwen in Haarlem – J.A.G. van der Steur (1907) 


