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Damstraat 9       Gevelsteen D’Appelaar 
 

Nu staat hier een fris nieuw gebouw waarin de oude gevelsteen 
van de “D’Appelaar” is verwerkt. Deze gevelsteen was onderdeel 
van de poort naar de Nauwe Appelaarsteeg. Aan de linkerkant van 
de poort was het aanzicht wel wat anders dan nu. Er stond een 
sober en zakelijk gebouw, onderdeel van het grote 
gebouwencomplex van de drukkerij van Johan Enschedé. 
 
De drukkerij van Johan Enschedé eindigde aan de oostkant bij de 
Nauwe Appelaarsteeg met haar poort. Rond 1929 werd in de boog 
van de poort een gevelsteen geplaatst, genaamd: “D’Appelaar”. 
 
Niets is voor de eeuwigheid. Vandaag de dag is er geen poort meer 
aan het begin van de nog wel bestaande Nauwe Appelaar-steeg. 
Gelukkig is door de inspanningen van de Stichting Gevel-tekens 
Vereniging Haerlem (SGVH) de steen nog steeds te bewonderen. 
Ze is nu ingemetseld naast de personeelsingang van de nabij 
gelegen rechtbank in de Damstraat.  
 
Voor plaatsing is de 
steen grondig schoon 
gemaakt. Dat was 
nodig omdat ze door 
het hier vroeger veel 
drukkere verkeer let-

terlijk roetzwart was geworden. In die tijd reden hier vele 
auto’s, was er een busdienst en reed er zelfs een tram. Met de 
huidige mooie kleur van het zandsteen past ze nu goed bij de 
natuurstenengevel van de rechtbank. 

 
De steen is omstreeks 1929, zeer waar-
schijnlijk, gehakt door Joop Veldheer (1892 
– 1987).  
Van zijn hand is in Haarlem nog meer werk 
terug te vinden. De architect van de recht-
bank is Henket & Partners.  
 
De steen is in 2005 in het nieuwe pand 
geplaatst. De voorstelling is een grote ap-
pelboom verwijzend naar de appelboom-
gaard die hier in lang vervlogen tijden is 
geweest. Als je goed kijkt zie je de appeltjes 
hangen. Leuk is dat de steen weliswaar een 

nieuw plaatsje heeft gekregen, maar dat de oorspronkelijke plek toch vlakbij is. 
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