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Jacobijnestraat 3    De Vergulde Salm 
 

Dit prachtige geveltje is onderdeel van boekhandel De Vries - 
Van Stockum. Deze boekhandel bestaat uit een combinatie 
van vijf verschillende historische panden op de hoek van de 
Gedempte Oude Gracht en de Jacobijnestraat. Het is de 
moeite waard om een kijkje naar de gevel te combineren 
met een bezoekje binnen. 
 
De boekhandel zit hier al meer dan 100 jaar. In 1905 opende 
Hendrik de Vries (1882 – 1946) hier zijn boekwinkel. In die 
tijd namen meer en meer mensen de tijd om een boek te 
lezen. Daarbij waren de ook in de buurt aanwezige scholen 
belangrijke klanten voor de schoolboeken. De Vries werd 
daarin een grootverkoper. Zijn zonen Johan en Herman 
zetten de zaak in 1937 voort. In 1973 was er weer een 
wisseling en nam Dolf de Vries het bedrijf over. Onder zijn 
leiding werd de boekhandel uitgebreid met een uitgeverij 
onder de naam “De Vrieseborch”. Een uitgeverij die zich 
specialiseerde in sportboeken en boeken over Haarlem. Na 
het overlijden van Dolf de Vries zette zijn echtgenote Karin 
de Vries – Kuijper de zaak voort. Bij het 100-jarig bestaan in 
2005 kreeg het bedrijf het predicaat hofleverancier toege-

kend. In 2011 zijn De Vries en Van Stockum samen verder gegaan. Een familiebedrijf waar alles draait om 
boeken in de mooiste boekenwinkel van Haarlem. 
 
In de gevel van nummer 3 is veel te zien. Zo is er een geschilderde puibalk 

met de tekst: 1662  Oude en Nieuwe Boekhandel  1943. De jaartallen 
hebben betrekking op de bouwdatum en een restauratie.  

Verder is er een uithangbord met de tekst “De Vergulde Salm”. Het bord 
zal niet zo oud zijn als het jaar dat er op staat: 1662.  
Dan is er ook nog een tekstband met de woorden:  

 

"AL IS DIE SALM EEN GOEDE VIS, 

HARING HEEFT DIE CROON GEWIS" 

 

 

 
Duidelijk is dat in het pand vroeger een viswinkel heeft gezeten. 
 
Deze oude stenen tekstband werd bij een verbouwing in 1924 onder een 
houten betimmering aangetroffen. Op nog oudere tekeningen is ook te zien 
dat er nog een gevelsteen met daarop een zalm is geweest. Deze steen is 
verdwenen. In 2021 is de bovenwoning verbouwd tot appartement(en). 
 
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. 
 


