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Damstraat 19       De Vries & De Vries 
 

In dit oude stukje van de Damstraat, vlakbij het Teylers 
Museum is de specialiteitenwinkel van antieke kaarten en 
prenten van Pieter de Vries. Het huis vormt onderdeel van 
de prachtige rij gevels met onder andere het Fundatiehuis 
van het Teylers museum, het huis De Hertog van Branden-
borg, het huis Palm en Lammens en op de hoek bij het 
Spaarne: De Waag. Een stukje oud Haarlem dat de moeite 
waard is om op je gemak te bekijken. 
 
Het pand Damstraat 19 heeft een gevel uit het midden van 
de 18de eeuw met daarachter een vermoedelijk 16de -eeuws 
woonhuis. 
Het stond oorspronkelijk bekend als “Naast d’Appelaer”. 
Een naam die ongetwijfeld te maken heeft met de vroegere 
appelboomgaarden die hier lang geleden op het terrein 
stonden waar nu de rechtbank staat. 
De voorgevel van het huis is recht toe recht aan met een 
rechte kroonlijst en een wel bijzonder fraaie ingangspartij 
met dito deur. 
Na 1977 waren de verdiepingen in gebruik door de 
Culturele Raad Noord-Holland als museaal depot met bijbe-
horend restauratieatelier. Op de begane grond was de 

technische dienst van de Teylers Stichting gevestigd. 
 
De Teylers Stichting heeft hier meerdere huizen in bezit. 
De opvallendste daarvan is het Fundatiehuis. Links daar-
van is dus het antiquariaat De Vries en de Vries en weer 
links van het huis is de Nauwe Appelaarsteeg. De hoge 
leeftijd van het huis is daar in de stenen van de buiten-
zijmuur goed af te lezen. 
 
Een heel leuk accent aan het antiquariaat is het oude 
uithangbord dat aan de gevel hangt. In vroeger tijden was 
het gebruikelijk om met een uithangbord de plaats van je 
winkel aan te geven. Je kon het in hedendaagse termen 
beschouwen als een soort reclamebord. 
 
Oorspronkelijk hing het uithangbord niet op deze plaats 
en had het ook niet deze beschildering. Het heeft hier een 
mooi tweede leven gekregen. Het eerste leven vond plaats in de Haarlemse Jacobijnestraat. Daar hing het 
aan de gevel van de tabakswinkel van dhr Braakman, waar nu een zilverwinkeltje in is gevestigd. De 
tabakswinkel stopte in 1994 en de zaak werd verbouwd tot stripwinkel voor zijn zoon Ron en zijn vrouw. 
Verderop waren er nog meer verbouwingen en er reden grote vrachtwagens door de Jacobijnestraat. 
Veiligheidshalve werd het uithangbord maar even weggehaald voordat het kapot gereden kon worden. 
Helaas is het uithangbord niet meer teruggekomen maar ………… in 2020 dook het op bij de Vries en de Vries 
in de Damstraat. De Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) is daar blij mee. Ten eerste omdat het 
uithangbord weer onderdeel is van het Haarlemse straatbeeld. Ten tweede dat nieuwe schildering er zo mooi 
uit ziet en qua onderwerpen zo goed past bij het antiquariaat. 
 
 
Bron: - Jaarboek 1979 Vereniging Haerlem – Haarlems monumentenzorg in 1979. 


