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Lange Annastraat 31           Zwanepoortje 

 
De Lange Annastraat is onderdeel van de oude Haarlemse wijk 
“De Vijfhoek”. Deze wijk heeft enorm veel te lijden gehad van 
de grote stadsbrand in 1576. Alle houten huizen die er stonden 
zijn in vlammen opgegaan. De stad had er van geleerd en bij de 
herbouw in voornamelijk de 17de eeuw werd voorgeschreven 
dat de huizen van steen moesten zijn. Grote huizen werden het 
niet, want de buurt werd in die tijd voornamelijk gebruikt om 
vluchtelingen uit Vlaanderen te huisvesten en het waren er 
veel. 
 
Kleine huisjes, smalle straatjes, zo kon je veel mensen op een 
kleine oppervlakte kwijt. Soms werd er zelfs achter de huisjes 
op open terreintjes ook nog gebouwd. Deze woningen waren 
veelal door een poortje of steegje te bereiken. 
 
Het huis in de Lange Annastraat 31 heeft een trapgevel en 
dateert uit de 17de eeuw. In 
feite is nummer 31 alleen 
het poortje dat is opge-
nomen in Lange Annastraat 
29. Het poortje leidt met een 

lange gang naar een binnenterrein waar vroeger wellicht ook werd 
gewoond. Het poortje is vrijwel altijd gesloten, maar op de naast staande 
foto is te zien hoe het er uit ziet. 
 
Het huis is in 1999 gerestaureerd. De eigenaar heeft toen een gevelsteen 
laten maken en plaatsen met daarop een afbeelding van een zwaan en een 
poortje. De naamgeving is daarmee onmiskenbaar: “Het Zwanepoortje”. In 

de steen, die trouwens van beton 
is, is ook het jaartal 1675 opge-
nomen. Het jaar dat hoort bij het 
poortje, dat dus veel ouder is dan 
de steen. 
 
De smalle en lange straat komt richting het zuiden uit op het Nieuwe 
Kerksplein. Daar stond vroeger het klooster van Sint Anna van de 
franciscanessen. De kerk van het klooster stond op de plaats waar 
nu sinds 1649 de Nieuwe Kerk staat. Daarvoor was hier de St 
Annakerk. Dit is de kerk waarnaar de Lange Annastraat is vernoemd. 
Lang heeft in dit geval te maken met de lengte van de straat. 
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