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Frankestraat 27              De Lijnwaadpakkerij 
 

Meteen onder het middelste raam van de eerste verdieping zit 
een prachtige gedetailleerde gevelsteen, werkelijk een plaatje. 
Als je naar de daarop afgebeelde mensen kijkt valt het op dat 
hun kleding zo zorgvuldig is weergegeven; tot aan de knopen 
aan toe, uitzonderlijk. 
 
Een vroegere eigenaar van het pand was de familie Snep. 
Doordat in de steen een wapenschild staat met daarop een 
vogel, een snep of een snip, zou het best kunnen zijn dat zij de 
steen hebben geplaatst. Ook de kledingmode uit die tijd, circa 
1730 – 1745, zou daarop kunnen wijzen. 
 
De steen laat het interieur zien van een lijnwaadpakkerij, lijn-
waad is linnen. Het rijkst gekleed is de rechter figuur die 
duidelijk de hooggeëerde klant is. Hij is aan het onderhandelen 
met de eigenaar van de zaak. Kijk maar naar de handen die een 
woordje meespreken. 
Het personeel is bezig om linnen uit een enorme ton te halen 
en te verpakken in een kleinere gereedstaande kist. Lijnwaad 
werd in die tijd vaak verpakt in tonnen waardoor grote hoe-
veelheden makkelijk rollend konden worden verplaatst. 
 

Het pand heeft verschillende eigenaren 
gehad Zo was Joseph Charles in 1796 de 
eigenaar van het bedrijf. Hij heeft prachtige 
tekeningen van het interieur gemaakt. 
Tekeningen van zijn hand waren toentertijd 
heel bekend. 
 
In 1806 bracht Dirk Wouter Rookmaaker zijn 
linnenpakkerij over van de Kromme Elle-
boogsteeg (Een zijstraat van de Zijlstraat) 
naar de Frankestraat 27. Het bedrijf Rook-
maker, die later ook een fijnwasserij had, 
heeft zo’n 150 jaar op dit adres gezeten. 
 
In 1960 is de steen, na aandringen van de Historische Vereniging Haerlem, opgeknapt en opnieuw van 

sprekende kleuren voorzien. In 1977 en 1993 werd zij 
nogmaals beschilderd (gepolychromeerd).  
 
 
Meer bijzonderheden zijn te vinden in het boek “Gevel-
stenen van Haarlem” geschreven door Peter van 
Graafeiland en Theo Bottelier. Peter van Graafeiland is 
bezig een vernieuwde versie voor te bereiden. 
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