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Eerste Emmastraat 18      Sint Franciscus van Assisi 
 

Afbeeldingen van heiligen zijn hier en daar in 
Haarlem terug te vinden. Vooral op kerken, maar 
soms ook op woonhuizen zoals hier in de Eerste 
Emmastraat. In Haarlem wordt Sint Bavo vaak 
afgebeeld, maar hier is ruimte gemaakt voor een 
gevelsteen van Sint Franciscus van Assisi. Zo dichtbij 
de Sint Bavo kathedraal een prima plaats. 
 
De gevelsteen bevindt zich in de zijgevel met zicht 
op het zuiden. Franciscus staat er al predikend 
afgebeeld.  Onderaan de steen staan bloemen. En in 
de handen van Sint Franciscus zijn de stigmata (de 
spijkergaten in de handen Christus) te zien.   
 
Het beeld werd gemaakt door de Haarlemse 
kunstenares Anne Hofte (1925). Zij was behalve 
beeldhouwster ook schilder en textielkunstenares. 
Het in 1983 vernieuwde beeld van Sint Bavo op de 

Grote of Sint Bavokerk in het zuider transept is door haar gemaakt. Zij is leerlinge geweest van een andere 
bekende Haarlemse kunstenaar: Mari Andriessen. 
 
Franciscus van Assisi (1181 – 1226) was de zoon van een rijke 
stoffenhandelaar in Noord-Italië. Hij werkte mee in de zaak en 
verdiende veel geld dat hij uitgaf aan feesten. Bij een oorlog 
wordt hij gevangen genomen en na een jaar keert hij ziek terug 
naar Assisi. Daar maakt een tijd door van bezinning en gebed. 
Een ontmoeting met een melaatse brengt een enorme 
verandering in zijn leven. Franciscus schonk daarna zijn 
bezittingen aan de armen en ging verder bezitloos door het 
leven. Met zijn volgelingen stichtte hij de Orde van de 
Minderbroeders. Ook in Haarlem is de Orde geweest in de 
huidige wijk de Heiligelanden. Op de plaats hun klooster kwam 
na de grote stadsbrand 1576 het Sint Elisabeth Gasthuis. De 
poort naar het voormalige klooster van de Minderbroeders is 
nog steeds te vinden in de Kleine Houtstraat. 
 
Sint Franciscus beschouwde alle schepselen, dieren, kruiden en bloemen, maar ook elementen als water, 
vuur, aarde en lucht als broeders en zusters. Franciscus is bekend geworden als iemand die het gevoel in de 
godsdienst heeft gebracht. Niet alleen het afschrikwekkende van de zonde werd benadrukt, maar ook het 
gevoel van de liefde van God voor de mensen en wat hun omringt. Hij voelt zich één met de natuur. De 
schoonheid daarvan ontroert hem. Hij huilt als hij de kleurenpracht van bloemen ziet. Loopt zingend door de 
bossen en preekt voor de vogels en de bloemen. Bloemen zoals die ook op de gevelsteen staan afgebeeld. 
 
Franciscus beschouwd de aarde als een goed dat de mensen door God te leen is gegeven. De mensen mogen 
erop wonen, haar bewerken en verzorgen. Franciscus eigent zich de aarde niet toe, daarom is hij arm, want 
hij leent alles van de Heer en wat geleend is moet goed worden verzorgd. Een gedachte die vandaag de dag 
nog steeds heel actueel is 
 
Door de verbondenheid van Franciscus met de hele schepping werd hij in 1979 uitgeroepen tot bescherm-
heilige van ecologen en milieubeschermers. Dierendag wordt op 4 oktober gevierd, de feestdag van Sint 
Franciscus. 


