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Jansweg 40 hoek Parklaan    Volksbelang 

 
De entree van dit grote en statige Patriciërshuis uit de 
18de eeuw is aan de Jansweg. Aan de kant van de 
Parklaan bevinden zich echter de oude reclame-
borden waar het in dit stukje over gaat. 
 
Juist die oude reclameborden zijn voor de Stichting 
Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) heel interes-
sant. Vanaf de Parklaan kun je die zien in de zijgevel 
in de blinde muurnissen op de eerste etage. Als je 
goed kijkt zie je dat er op de muur onder de ramen 
van die eerste etage nog meer heeft gestaan dat nu 
niet meer is te ontcijferen, maar een oude foto uit de 
verzameling van het Noord Hollands Archief helpt ons 
daarbij op weg, want daaruit wordt duidelijk dat er 
HOTEL RESTAURANT EXCELSIOR heeft gestaan. 

 
Het huidige grote huis is medio 18de eeuw gebouwd 
voor Hendrik Talbot. Kort na de bouw werd het 
verkocht aan Daniel Jan Camerling  Deze familie 
bewoonde gedurende ruim 100 jaar het huis.  
 
Uiteindelijk is in 1897 de woonbestemming ge-
wijzigd. Vanaf dat jaar vestigde zich hier het loge-
ment Volksbelang. Later in 1929 wijzigde de naam in 
hotel-restaurant Excelsior en in 1934 in rusthuis 
Parkzicht. 
Veranderingen komen en gaan. Ook hotel Waldor 
heeft hier in de tachtiger jaren gezeten. Momenteel 
is het in gebruik bij verschillende bedrijfjes, zoals 
bijvoorbeeld een makelaar en een advocaat. 
 
Uit deze geschiedenis is duidelijk van wanneer de 
geschilderde borden in de raamnissen moeten zijn. 
Het zijn echter niet de originele. Door de verschillende bedrijven die hier hebben gezeten zijn de originele 
schilderingen een tijd verdwenen geweest en moeten we het doen zonder de leuke beschrijving zoals: Komt 
hier en weest goetschik. Gebruik naar uw begeren. Al is de beurs niet dik. Gij kunt er hier na teeren.  
 
Gelukkig zijn de schilderingen weer in originele vorm aangebracht en kunnen we weer genieten van een 
reclame uit een tijd dat deze nog niet zo indringend was. 
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