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Witte Herenstraat 24   Gevelstenen Frans Loenen Hofje 
 

Eén van de mooiste poortjes in Haarlem is de toegang tot het Frans 
Loenen Hofje. Het familiewapen van de stichter, een klimmende 
leeuw met afgehakt hoofd, is opgenomen in het front van het door 
Lieven de Key in 1625 gebouwde poortje.  
 
Het hofje werd in 1607 gesticht en betaald uit de nalatenschap van 
François Claes J. Loenen, garentwijnder en koopman in lijnwaden. Hij 
liet zijn bezittingen na aan zijn dienstbode en de Haarlemse armen. 
Dat laatste was een beetje vaag. Het leek de executeur wijzer om van 
de erfenis een hofje te bouwen voor arme oude katholieke vrouwen 
dan het geld zomaar uit te delen. Oude mannen werden geacht niet 
voor zichzelf te kunnen zorgen en werden opgevangen in het oude 
mannenhuis.  
Jacobus Zaffius, “Proost van 
het Haarlemsch Kapittel”, 
voegde daar in 1609 nog vijf 
woningen aan toe.  
In de binnentuin is op één van 
die Zaffiushuisjes van de 

toevoeging daarvoor een gedenksteen geplaatst aangevuld met een 
tekst waarin tevens een restauratie uit 1772 wordt herdacht. 
 
Voor de bouw van het hofje werd aan de Witte Herenstraat een stuk 
grond gekocht dat toebehoorde aan het Norbertijnenklooster. De 
Norbertijnen gingen altijd in het wit gekleed en werden ook wel Witte 
Heren genoemd. De straat heeft daaraan zijn naam te danken. 
 
Wanneer je door de donkere poort vanaf de straat in de tuin komt (een 
foefje van de bouwmeester om de tuin lichter en ruimer te laten lijken) 

kun je nog meer gevelstenen zien. Ze 
herinneren aan uitbreidingen en restauraties zoals die in 1736. Men vond dat 
zelfs een herinneringssteen met een gedicht waard. 
 
In 2009 is met medewerking van de Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem 
(SGVH) een aantal tekststenen opnieuw door architectuurhistorica en specia-
liste historisch kleurgebruik Olga van den Klooster gepolychromeerd. 
 
Het is leuk om over de paden rond te lopen in de tuin met vruchtbomen. Bomen 
zoals ze vroeger ook in de boomgaard van het klooster stonden. Let bij het 
verlaten van het Hofje nog op de gevelsteen boven de deur. Deze is hetzelfde 
als die aan de buitenkant, maar hier is de wapenleeuw uit 1607 gladgehakt. Een 
schildering heeft dat nu opgevangen.  
Het weghakken is in de Franse tijd gedaan toen vrijheid, gelijkheid en 
broederschap geen ruimte lieten voor wapenschilden van de adel. 
 
 

 
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. 
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