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Lange Veerstraat 7     Proeflokaal De Blauwe Druif 
 

Voor het proeflokaal “De Blauwe Druif” weet je niet zo gauw 
wat je het eerst moet bekijken. Het is namelijk een prachtig 
punt om naar de oude Sint Bavo te kijken, maar de gevel van 
het proeflokaal mag er ook zijn. Het beste kun je het 
natuurlijk allebei doen. 
 
Het proeflokaal wordt beschouwd als het oudste nog 
bestaande café van Haarlem. Het dateert uit 1863 toen 
Zacharias Nienkemper hier begon. Een prima plekje in de 
toen drukste winkelstraat van Haarlem. Gestart als koffie-
huis en vervolgens van distilleerderij en herberg naar café. 
Na zo’n lange tijd inmiddels bekend bij vele Haarlemmers.  
 
De voormalige eigenaren, de familie Rozenkrans, heeft hier 
een reputatie opgebouwd met het stoken van drank en een 
tapperij / slijterij en het pand de naam “De Blauwe Druif” 
gegeven. Denk dan aan de periode vanaf 1897 tot 1932. Als 
het nodig was, bijvoorbeeld na sluitingstijd, werd de drank 
verkocht via een uitgifte-luikje aan de straatzijde.  
 
De gevel is een aantal jaren terug opgeknapt. Daarbij heeft het 

kenmerk van “De Blauwe Druif”, het uithangteken met de 
grote tros druiven, hoog aan de gevel een veilig plaatsje 
gekregen. Daarvoor zat het uithangteken in de houten 
onderpui boven de toegangsdeur. Wel een plek waar hij 
meer opviel, wellicht teveel. 

 
De twee leeuwenmaskers boven op de gestukadoorde 
zij-pilasters houden de boel nog steeds vanaf hun oude 
vertrouwde plaats in de gaten. 

 
Opvallend is ook de 
prachtige dubbele deur 
met daarboven drie 
ramen in glas-in-lood en in de deur smeedijzeren sierroosters met daarin 
“Likeurstokerij” en “Wijnhandel”, het geheel volledig symmetrisch uitgevoerd. 
Voor de sfeer en een lichtje bij duisternis zijn ook nog twee smeedijzeren 
lantaarns aangebracht. 
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