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Tempeliersstraat 2               Quatre Bras 
 

Op de hoek van de Tempeliersstraat en de 
Stolbergstraat staat een prachtige villa. Zo 
typerend voor de Koninginnebuurt waar 
begin 20ste eeuw welgestelden een nieuwe 
woning vonden of lieten bouwen. Weg van de 
steeds drukker wordende binnenstad met 
haar herrie en vuil. 
 
De buurt was door haar ligging heel aan-
trekkelijk voor bewoners met een politieke, 
juridische of medische achtergrond. Hogere 
ambtenaren en militairen kon je hier ook 
vinden. De statige huizen hadden veelal 
bewoners met inwonende dienstboden.  

 
Dit gedeelte van de Tempeliersstraat heette in het begin nog het Wijde Geldelozepad Het was en is een 
drukke straat. Vooral het gedeelte tussen de Van Eedenstraat en het Houtplein waar bussen en daarvoor de 
Blauwe tram volop reden.  
Vanaf 1898 tot 1957 reed de Blauwe tram tussen Amsterdam en Zandvoort hier voor de deur. In de bochten 
maakte de zware tram  veel lawaai haar knarsende en gierende wielen. Toch was de aanwezigheid van 
bussen en tram wel fijn omdat je zo snel overal naar toe kon en ook weer snel naar huis. 
 
De Koninginnebuurt was, zoals al geschreven, ook een 
aantrekkelijke plek voor (gepensioneerde) hogere 
militairen. Haarlem was toen ook nog een 
garnizoensstad met twee kazernes.  
De gevelsteen ‘Quatre Bras’ doet vermoeden dat het 
huis toentertijd ook werd bewoond of zelfs gebouwd 
voor een gepensioneerde hogere officier of ter 
nagedachtenis door directe familie daarvan. 
 
Quatre Bras en Waterloo zijn door de geschiedenis 
met elkaar verbonden. In 1815 vochten daar onder 
andere zo’n 18.500 Nederlanders tegen de legers van 
Napoleon. De Nederlandse en de Duitse rol daarin zijn 
van groot belang geweest. Met name de Prins van Oranje heeft een beslissende rol gespeeld met het 
vasthouden van zijn positie bij Quatre Bras om daar de Fransen tegen te houden en het aanvalsplan te 
verstoren. In de hierop volgende strijd bij Waterloo raakte de Prins gewond, maar herstelde snel. Dit in 
tegenstelling tot de 50.000 doden en gewonden. Napoleon is verslagen en het Franse keizerrijk verleden tijd. 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Wikipedia – Slag bij Quatre Bras 


