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Verwulft 11          ‘T Gekroond Oost en West Indies Worstvat  
 

Zo op het oog ben je hier op een vreemde plaats. Je staat 
namelijk duidelijk zichtbaar op een verhoging in het tra-
ject van de Gedempte Oude Gracht. Daarom heet het 
hier Verwulft en dat betekent letterlijk: overwelfd. De 
vroeger nog ongedempte Oude Gracht liep hier overdekt 
(overwelfd) onderdoor. 
 
Op de kroonlijst van nummer 11 zie je twee varkens en 
twee keer een hoorn des overvloeds. Alles mooi in kleur 
weergegeven. Pal onder de kroonlijst staat de naam van 
het huis: “’T Gekroond Oost en West Indies Worst Vat”. 
Middenin is een ton met worst opgenomen. 
  
De geschiedenis van het pand is al oud en in het boek 
“Oude gebouwen in Haarlem” wordt het met prachtige 
oude zinnen beschreven:  
 
“ De heer P.F. Bohn berichtte , dat zijn vader dit huis in 
1791 kocht en het gedeeltelijk deed verbouwen. Hij wilde 
ook de varkens enz. verwijderen, van meening zijnde dat 
zulk een zinnebeeld niet voegde boven eene boek-
drukkerij. Maar de toenmailige Stads-Fabryk verbood het; 
de varkens liggen er nog en hebben niet belet, dat ge-
durende vijftig jaren de zaak in het huis geboeid heeft”. 

 

 
Zo rond 1955 kreeg de gevelbekroning weer een nieuwe aanval te verduren. Nu waren er zelfs plannen om 
het pand en het naastliggende te slopen en er dan één nieuw pand voor in de plaats te zetten. De bedoeling 
was wel om de gevelbekroning met de varkens te behouden en op de nieuwbouw te plaatsen. Dit is het niet 
geworden en uiteindelijk werd na onderhandelen met de eigenaar besloten tot restauratie. Dit is in de jaren 
1963 en 1964 uitgevoerd. Jammer is wel dat er inmiddels achter de gevelbekroning met de varkens een 
dakterras is gekomen met een duidelijk zichtbaar hek.  
 
In 2003 en 2014 kreeg de gevelbekroning opnieuw een opknapbeurt en ziet er weer prachtig uit.. 
 
Meer bijzonderheden zijn te vinden in het boek “Gevelstenen van Haarlem” geschreven door Peter van 
Graafeiland en Theo Bottelier. Peter van Graafeiland is bezig een vernieuwde versie voor te bereiden. 
 
Bron:  Jaarboek 2014 Historische Vereniging Haerlem – Nieuws over gevelstenen - Martin Busker 
           Oude Gebouwen in Haarlem – J.A.G. van der Steur (1907) 


