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Tempeliersstraat 14     Aestate 
 

De Tempeliersstraat in de Koninginnebuurt ligt buiten de 
voormalige oude stadsmuren en singels. In 1880 begon de 
huizenbouw hier pas echt. 
 
Niet altijd heeft de straat haar huidige naam gehad. Ze 
heeft zelfs twee namen gehad. Vanaf het Houtplein tot aan 
de Van Eedenstraat heette dat stuk tot 1900 ‘Heerenhek’. 
Vervolgens ging deze straat over in het ‘Wijde 
Geldelozepad’ De gemeenteraad heeft later de beide 
namen gewijzigd in ‘Tempeliersstraat’.  
Deze huidige en in 1900 nieuwe naam verwijst naar de Orde 
van de Tempeliers. Men dacht ten onrechte dat hun 
klooster vermoedelijk hier in de buurt had gestaan. 
 
De Orde van de Tempeliers stamt 1120 en heeft zijn wortels 
in Frankrijk. De religieuze levenswijze houdt in dat bij 
toetreding de belofte van armoede, kuisheid en gehoor-
zaamheid wordt afgelegd. Het is niet alleen bidden en 
goede werken doen, maar er moet soms ook worden 
gevochten voor de vrijheid van anderen. Dat komt tot uiting 
in het doel van de orde om de pelgrims naar het heilige land 
onderweg te beschermen en de heilige plaatsen te 

bevrijden. Het is in feite een militaire religieuze orde en de leden heten dan ook tempelridders. Herkenbaar 
aan een witte mantel met een rood kruis op de plaats van het hart. 
Bij de tweede kruistocht in 1147 doen de tempelridders voor het eerst mee en 1219 spelen ook de 
Haarlemmers een belangrijke rol bij de verovering van Damiate. Het lijkt allemaal zo mooi en dapper, maar 
het is een legende die niet op waarheid berust. Haarlemmers houden ze echter in ere. 
Wel waar is dat in 1320 het Jansherenklooster aan de huidige Jansstraat werd gesticht, eveneens een 
militaire religieuze orde en als zodanig geleid. 
 
Aan het voormalige Wijde Geldeloze-
pad vind je voornamelijk woningen. 
Vroeger reed hier de tram voor de deur 
richting Zandvoort en Amsterdam. 
Goede verbindingen en grote mooie 
huizen; een aantrekkelijke plaats om te 
wonen. 
 
Tempeliersstraat 14 ontworpen door 
architect G. Meppelink in 1910 heeft 
een gevelsteen waarop een landschap 
staat afgebeeld in de brandende zon. Op de akker staat de oogst in opgebonden korenschoven te drogen. 
Onder de afbeelding staat in goudkleurige letters  
 

AESTATE. 
 
Dat dit met die brandende zon en de korenschoven heeft te maken is niet verwonderlijk met de betekenis: 
Zomer of zelfs Hete zomer. 
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