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Spaarnwouderstraat 68           Spreken is zilver maar ……. 
 
De Spaarnwouderstraat is eeuwenlang vanuit de richting Amsterdam, 
dé entree van Haarlem geweest. Een entree via de oude Amsterdamse 
Poort, die er gelukkig nog staat. 
Die belangrijke entree zorgde voor veel bedrijvigheid. Met de komst 
van de trein in 1839 dacht men dat het nog drukker zou worden, 
omdat het station vlakbij de Spaarnwouderstraat werd gebouwd. Voor 
de buurt was het enorme tegenvaller dat het station al heel snel werd 
verplaatst naar de plaats waar het nu nog is. De drukte in de 
Spaarnwouderstraat liep daardoor met sprongen terug. De straat 
raakte zelfs in verval, al bleven er nog wel steeds winkels gevestigd. 
Sterker nog er kwamen de afgelopen tijd nieuwe ondernemers bij die 
de uitdaging om de buurt meer allure te geven graag aangaan. 
Tegenwoordig gaat bijna al het verkeer om de wijk om. 
 
De laatste jaren worden er steeds meer panden opgeknapt en wint de 
straat aan allure. Gelukkig maar, want de Burgwal waarvan zij deel 
uitmaakt is een heel leuke oude wijk om in rond te wandelen. 
 
Van het pand met de bijzondere gevelsteen waarover je nu leest zie je 
een zwaar bepleisterde klokgevel. Samen met nog meer panden in de 
straat was het eigendom van Stadsherstel Haarlem. Deze organisatie 
werd in 2009 door Stadsherstel Amsterdam overgenomen. Het pand 
vroeg al een tijd om een nieuwe invulling. Stadsherstel Amsterdam 
heeft dit toen samen met straatmanager Marcel Hoenderdos opge-

pakt. 
 
In het huis op nummer 68 zijn vele soorten winkels geweest. Kruidenier H. Elfering zat er in 1893. In 1911 
oefende kapper J. Prosee hier zijn vak uit. Ongeregelde goederen vonden hier van 1913 tot en met 1937 een 
nieuwe eigenaar. De Amsterdamse Vleeschhouwerij was hier later ook terug te vinden. Tegenwoordig is 
Suriname Holidays de huurder. 
 
In 1989 werd het pand gerestaureerd door Stadsherstel Haarlem. Ter herinnering daaraan is onder het raam 
in de winkelpui een steen aangebracht met de treffende tekst: 
 

SPREKEN IS ZILVER  –  1989  –  MAAR BOUWEN KOST GOUD 
 
Dat restaureren niet zomaar kan, wordt door deze 
tekst wel duidelijk gemaakt. Om de historie levend en 
goed zichtbaar te houden is een kostbare aange-
legenheid. Het is maar goed dat er verenigingen en 
instanties zijn die zich hiermee bezig houden. Historie 
is niet zomaar iets, het is goud voor de stad en met 
name voor de omgeving. 
 
Van 2009 tot 2011 verrichtte Stadsherstel Amsterdam 
nog een restauratie aan het pand dat er nu weer als 
een pronkjuweel bij staat. 
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