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Grote Markt 14        In de Blije Druk

Op de Grote Markt is veel te zien. De Grote of Sint Bavo kerk 
springt er natuurlijk uit, net als het stadhuis. Dan zijn er nog die elf 
straten die op Grote Markt uitkomen. Zo fungeert de Grote Markt 
als een spin in het web.  

Op één van de vele hoeken, die met de Grote Houtstraat, is hoog 
boven de mensen verheven, in de hoekgevel boven de tweede 
etage, een ovale cartouche opgenomen. Deze gevelsteen heeft 
een tekst in een opengeslagen boek: 

IN DE 
BLIJE 
DRUK 

Zo’n steen zit er niet voor niets. Ze geeft aan dat hier in de 
drukkerij van Abraham Casteleyn de eerste voorloper van de 
“Oprechte Haarlemse Courant”, de “Weeckelycke Courante van 
Europa” op 8 
januari 1656 werd 

gedrukt. In 1664 werd de naam gewijzigd in: “Oprechte 
Haerlemsche Courant en in de 19de eeuw was het landelijk 
gelezen krant geworden. In de 20ste eeuw liep dat landelijke 
terug naar regionaal. In de Tweede Wereldoorlog werd onder 
druk van de bezetter gefuseerd met het Haarlems Dagblad 
gedrukt door de grootvader van Godfried Bomans.  
Bijna 100 jaar (1656 – 1737) werd de krant gedrukt door de 
familie Casteleyn en van 1737 tot 1910 door de familie 
Enschedé. Van de krant kan worden gezegd dat ze de langst 
levende krant ter wereld is en nog steeds wordt uitgegeven. 

De Grote Markt en het drukken van de krant en de boekdrukkunst hebben veel met elkaar te maken en dat 
kun je hier ook zien. Zo houdt Laurens Jansz Coster met zijn standbeeld en even verder weg met zijn 
borstbeeld het pand “In de Blije Druk” goed in de gaten. 

In ieder geval is zeker dat “In de Blije Druk” de eerste voorloper van het Haarlems Dagblad verscheen. Die 
zekerheid kunnen we van de uitvinding van de boekdrukkunst door Coster niet zeggen.  

Ook is niet met zekerheid te zeggen sinds wanneer de gevelsteen 
“In de Blije Druk” op het hoekpand is geplaatst. In ieder geval niet 
in 1656 want de foto hiernaast is van 1879 en vertoont op 
dezelfde plek een heel ander huis. Dit staat er niet meer en zal zijn 
gesloopt, waarna het huidige pand werd gebouwd. De gevelsteen 
zal waarschijnlijk gelijk met de nieuwbouw zijn aangebracht. 
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