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Ravelingsteeg 14              Vrouwe- of Verwers Hofje 
 

Haarlem wordt ook wel de Hofjesstad genoemd. Terecht, 
want met meer dan twintig hofjes kan de stad heel wat laten 
zien. De meeste hofjes zijn voor bezichtiging geopend, maar 
een aantal niet. Daaronder het Vrouwe- of Verwershofje. 
 
De Ravelingsteeg heeft nog een mooie bestrating zoals die 
vroeger gebruikelijk was. Namelijk grotere keitjes (de zoge-
naamde “kinderhoofdjes” in het midden voor de wagens en 
paarden en kleine steentjes aan de kanten voor de 
wandelaars. 
 
Het Verwershofje heeft twee ingangen voor slechts vier 
woningen. De hoofdingang is aan de Ravelingsteeg en de 
andere om de hoek aan het Groot Heiligland. 
 
Het hofje is al eeuwen oud. Gesticht in 1593 door Margaretha 
Klaes Lotsendochter, weduwe van Jan Jansz. Verwer.  
Al tijdens haar leven had zij rondom een binnentuin zeven 
woningen laten bouwen. In haar testament bepaalde zij dat:  
 

“Alzulke zeven cameren ten eeuwigen dage zullen gaan om Godswille, om bewoond te worden bij oude, 
deugdelijke vrouwen”.  
 
Zij moesten wel, als ze dat konden, voor het mogen wonen betalen aan de toenmalige Stichting. Konden zij 
dat niet dan mochten de hofdames in principe gratis wonen en kregen zij zelfs af en toe wat extra’s 
(preuven). Regenten zorgden voor het beheer van het hofje.  
In de loop van de 19de eeuw kreeg het hofje financiële problemen. Er was geen geld meer voor onderhoud en 
het verval sloeg steeds verder toe. In 1935 was er geen houden meer aan en moest het hofje worden 
afgebroken. In plaats van de zeven huisjes kwamen er nu vier moderne woningen met twee verdiepingen 
voor katholieke echtparen rondom een besloten tuin. Het hofje hield daarmee op te bestaan. 
 
Ter gelegenheid van deze nieuwbouw werd ter hoogte van de 
1ste verdieping boven de toegangsdeur in de Ravelingsteeg een 
gevelsteen ingemetseld. Erop afgebeeld werd een ouder 
echtpaar en de tekst VERWERSHOFJE 1593 – 1935. Ook werd 
met de steen tot uiting gebracht dat het hofje niet uitsluitend 
voor vrouwen, maar nu ook voor echtparen werd opengesteld. 
 
Toch ging het hofje niet zomaar de vergetelheid in. In 1993 (400 
jaar na de stichting) bliezen de regenten van het Sint Jacobs 
Godshuis het Verwershofje nieuw leven in. De vier woningen 

worden nu verhuurd 
aan mannen en 
vrouwen. 
 
Boven het smalle poortje aan het Groot Heiligland staat op een 
balk boven de toegang geschilderd: “Verwershofje”. Van daaruit 
kun je net een glimp van de hoftuin oppikken. 
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