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Breestraat 32         De Verspieders van Kanaän 

 
De Breestraat is zo breed nog niet. Toch als je verder de wijk, de 
Vijfhoek, ingaat merk je dat de meeste straten nog smaller zijn.  
De Vijfhoek is vooral gebouwd in de periode dat er veel vluchte-
lingen uit België overkwamen. Na de val van Antwerpen in 1585 
werd het bewind onder de Spaanse overheersing voor de niet- 
katholieken zodanig, dat vluchtten een goede optie was. Haarlem, 
Dordrecht en Leiden waren plaatsen die deze mensen heel graag 
ontvingen. Het waren veelal kapitaalkrachtige ondernemende 
lieden en vaklui. Onze lakenindustrie van de 17de eeuw kreeg 
daardoor een enorme boost.  
 
Rond 1620 was de bevolking van Haarlem snel verdubbeld Meer 
dan de helft daarvan was van niet Haarlemse oorsprong. Door de 
sterke bevolkingstoename werd alle beschikbare ruimte in de 
Vijfhoek snel volgebouwd. Dat leidde tot smalle straten, wat we 
vandaag de dag nog steeds zien. Het geeft de wijk een eigen 
karakter. 
 
De gevelsteen in Breestraat 32 zit ter hoogte van de eerste 
verdieping aan de rechterkant. Het pand is van de wijnhandel 

Okhuysen, die haar winkel om de hoek, in de Gierstraat heeft. Gevelstenen met deze afbeelding komen meer 
voor, zoals in Amsterdam en Leiden. Vaak werden ze geplaatst in de gevel van dranklokalen en herbergen. 
 
Op de gevelsteen zijn twee mannen afgebeeld die een enorme 
druiventros dragen. Onderaan de voorstelling staat:  “Anno 1867”. 
Lange tijd was men in de veronderstelling dat de Wijnkoperij 
Okhuysen altijd in de Gierstraat heeft gezeten. Inmiddels is duidelijk 
geworden dat de wijnhandel al in 1862 is begonnen op de Bakenes-
sergracht, maar in 1867 verhuisde naar de huidige locatie, vandaar 
de steen en het jaartal. 
 
De steen verbeeldt het verhaal uit de Bijbel waarin verspieders van 
de profeet Mozes het beloofde land Kanaän moesten verkennen. 
Als bewijs dat het land overvloeide van melk en honing namen de 
twee verkenners, Jozua en Kaleb, een enorme druiventros mee die 
ze alleen met zijn tweeën konden dragen. Kanaän was het land 
waar Abraham, Isaak en Jakob eens woonden. Door hongersnood 
trokken toentertijd ze naar Egypte en nu zijn ze onder leiding van 
Mozes bijna terug. Ze zijn bang voor de mensen die er nu wonen en sturen daarom eerst verspieders uit. 
Ondanks de berichten van Jozua en Kaleb blijven ze bang en willen ze eigenlijk liever terug naar Egypte. Dit 
maakt God boos en hij besluit om ze nog veertig jaar in de woestijn te laten ronddolen, waarbij de mensen 
van 20 jaar en ouder zullen sterven, behalve Jozua en Kaleb. Pas daarna mogen zij Kanaän binnentrekken 
 
De winkel in de Gierstraat is voor de wijnliefhebber een uitgelezen plek om te neuzen tussen de vele 
wijnflessen. Verkopers geven graag advies en soms kun je ook proeven. Nog niet zo lang geleden werden de 
proeverijen gehouden in de hier aanwezige historische wijnkelders (nu zijn de proeverijen tussen de 
stellingen in de Waarderpolder). Okhuysen koopt vaak rechtstreeks in bij de wijnmakers en gaat daarvoor bij 
hen op bezoek om hun mooiste wijnen te proeven voor inkoop. De gevelsteen is dan ook zeer van 
toepassing. 
 
Bron: - Bijbelboek Numeri 13 


