
Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem  -  Anegang 4  -  De Pauw – d.d.  20230512   -  MS    -  1  - 

Anegang 4      Pauw 
 

Vlakbij de kern van het oude centrum van de stad, de Grote 
Markt, is de Anegang. Onderdeel van het omstreeks 1970 
ingestelde voetgangersgebied van de stad met vele grote en 
vooral kleine winkeltjes. 
 
Het bestaan van de Anegang gaat heel ver terug in Haarlems 
historie. Grappig daarbij is dat in de Middeleeuwen het 
woordje Anegang de betekenis had van ontmoeten. Dat het 
hier Anegang heet is niet toevallig want hier is het punt 
waarbij het nabijgelegen Spaarne het dichtst de eeuwenoude 
landweg naderde (o.a. de Koningsstraat) die van Zuid naar 
Noord liep. Hier was Holland inderdaad op zijn smalst en 
rekening houdende met de moerassen die links en rechts 
langs een eveneens van noord-zuid lopende zandrug lagen, 
was dit de ideale plaats om een nederzetting te bouwen. Een 
prima plek om te verdedigen en tol te heffen. De graven van 
Holland hadden daarbij voortdurend grote moeilijkheden met 
de West-Friezen die moesten worden tegengehouden. Dat 
hier dan ook een vestiging/stad ontstond was geen wonder. 
Toen Haarlem in 1245 van graaf Willem II stadsrechten kreeg 
was het al een aardige stad met waarschijnlijk een omwalling. 

 
Vandaag de dag is de Anegang vooral een winkelstraat en onderdeel van de 
zogenaamde Gouden Straatjes; zeven winkelstraten in het centrum. De naam 
Gouden Straatjes verwijst naar de Gouden Eeuw (17de eeuw) waarin Haarlem een 
van de belangrijkste handelssteden van Holland was. Je vindt de straatjes 
voornamelijk rondom de Grote Markt en herkenbaar aan de gevelstenen die aan 
het begin en einde van de straat hangen. De straatjes zijn uitgekozen en vooral 
bekend om hun kleine en ambachtelijke winkeltjes en de veelal afwezigheid van 
grote winkelketens. 
 
Anegang 4 is zo’n klein winkeltje en wordt boven de onderpui over de volle gevelbreedte gesierd door een 
zandstenen lijst met in het midden uitgehouwen pauw met gespreide vleugels. 

 
In het pand hebben in de loop der jaren vele 
winkeltjes hun nering gehad. Al in 1879 
plaatste de toenmalige winkeleigenaresse, de 
weduwe Ottignon een advertentie voor 

dames- en kinderparasols.  
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