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Koudenhorn 34                            Kapel Sint Francisca Romana 
 
In 1769 gebouwd dubbel herenhuis op de plek waar sinds 1628 brouwerij Het Springend Paard was 
gevestigd. Het inmiddels tot Rijksmonumnent verheven gebouw, dat lange tijd inwendig verbonden 
is geweest met nummer 32, heeft voorafgaand aan de bouw van een kapel op de zolderverdieping 
nog een paar opmerkelijke gebruikers gekend. Ook na opheffing van de verbinding tussen beide 
woningen is er steeds een symbiose geweest doordat de activiteiten van de gebruikers zich verspreid 
over de panden afspeelden. In deze beschrijving komen daarom beide aan bod. 
 

De Gemeente Haarlem heeft de primeur om, bij het 
het besluit tot oprichting van landelijke opleidingen 
tot onderwijzer, de eerste Rijkskweekschool voor 
Onderwijzers te mogen openen in het jaar 1861. 
Op nummer 32 worden de klaslokalen ingericht, 
terwijl nummer 34 de Directeurswoning wordt. 
Nadat de kweekschool is verhuisd naar een nieuw 
gebouw aan de Leidesevaart nr. 220 en later als PABO 
bekend zal staan, neemt de Jamfabriek Cornelis 
Sipkes omstreeks 1919 haar intrek in beide panden  

om te gebruiken als kantoor. Zij bezaten inmiddels o.a. al de panden Koudenhorn 36, en 44. 
De fabriek stond achter de Koudenhorn, begrensd door ’t Krom en de Valkenstraat 
 

 
In 1926 ontvangt de St. Josephparochie aan de Jansstraat een 
schenking van iemand die beslist onbekend wil blijven en die er ook de 
voorwaarde aan verbindt dat het geld ten goede moet komen aan de 
organisatie Sint Francisca Romana Liefdewerk voor meisjes. 
Het meisjespatronaat was al gevestigd in Koudenhorn 32. 
De kerk koopt het pand op nr. 34 en schenkt dit aan St. Francisca. 
Tevens laten zij de zolderverdieping verbouwen en er een kapel 
inrichten, compleet met orgel. 
In de gevel komen twee glas-in-loodramen en op het dak een kruis. 
Deze ramen en enkele andere zijn nog aanwezig. Sommige van 
buitenaf niet te zien, maar van binnen gezien zeer kleurrijk. 
Medio jaren 70 wordt deze maatschappelijke instelling opgeheven. 
Na jaren van leegstand vindt begin jaren 90 verbouwing plaats tot 
diverse appartementen.  

 
Tegenwoordig is de zolder verdeeld in 
twee appartementen, die zijn voorzien 
van een entresol om meer woonruimte                        
te scheppen. Naast de fraaie glas-in-
loodramen in de voorgevel houdt de nog 
zichtbare oude dakconstructie het 
historisch karakter in stand. 
 
 
 
 
 
Voor de uitgebreide beschrijving zie de website: homepage, zien, gevelstenen, archief (links onder) 


