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Barbarossastraat 46           Vereeniging Sint Bavo 
 
Na 1900 werd de behoefte aan een nette woning (zo 
noemde men dat) voor arbeiders steeds sterker gevoeld. 
Om dergelijke huizen te kunnen bouwen verenigde men 
zich in woningbouwverenigingen en -coöperaties. Met 
behulp van de gemeente voor goedkope grond en 
subsidies en geld van investeerders werden aan de rand 
van de toenmalige stadsrand nieuwe wijken gepland. De 
Eerste Wereldoorlog van 1914 – 1918 kwam daar nog 
tussen. Bouwmateriaal was tijdens en na WO I moeilijk 
te krijgen, maar in 1920 ging dat al een stuk beter. Met 
de bouw ontstond de Slachthuisbuurt.  
 
Ten zuiden van de Zomervaart werd gestart met huizen-
bouw. De woningbouwvereniging Sint Bavo was in dit 

gebied één van de belangrijkste bouwers. Opgericht in 1915 met een 
katholieke achtergrond werd hier al in 1918 en 1919 gestart met de bouw 
van 182 ééngezinswoningen voor arbeiders. In de jaren daarna volgden nog 
andere huizen in de aansluitende straten, zoals de Barbarossastraat.  
 
De straatnamen hebben betrekking op de geschiedenis van Haarlem, met 
name de vierde kruistocht en de inname van Damiate in 1218. De ge-
beurtenis waaraan het Haarlems wapenschild haar kruis en zwaard heeft te 
danken. 
 
Op de herinneringssteen in de Barbarossastraat staat Sint Bavo afgebeeld. 
Sint Bavo is de beschermheilige van Haarlem. Men vroeg aan de heilige om 
bescherming te geven tegen long- en keelontstekingen en tegen het mis-
lukken van de oogst. Daar bleef het voor Haarlem niet bij. Sint Bavo is niet 
voor niets beschermheilige van Haarlem. Toen een leger van woeste 

Kennemers in de 13de eeuw 
de stad aanviel, was hij op-
eens aanwezig toen Haarlem 
in grote nood was geraakt. 
Hoog in de wolken verscheen hij in volle wapenrusting en 
getrokken zwaard. Dit was teveel voor de aanvallers waarop zij 
afdropen en de stad ongemoeid lieten. 
 
De in rode zandsteen uitgevoerde herinnering werd geplaatst 
in 1921 toen de huizen in deze hoek van de wijk klaar waren.  

 
Doordat de leden van de woningbouwvereniging veelal katholiek waren, noemde men het hier ook wel het 
“Bavodorp” of “Het Roomse Dorp”. 
 
 
 


