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Kinderhuisvest 49 -51   Wijn, gezellig en gezond 

Vroeger eindigde de stad hier bij de hoge stadsmuur en lag buiten 
het natte veengebied naar Overveen. De Zijlpoort vormde de toe- en 
uitgang van de stad. Het was een groot verdedigingswerk met een 
poort achter een uitgebouwde fortificatie en een brug over de 
stadsgracht. Door de uitgebouwde fortificatie maakte de stadsgracht 
hier een ruime bocht. In de bebouwing aan de overkant van de 
huidige Kinderhuissingel kun je bocht bij het begin van de Zijlweg nog 
steeds zien. Wist je trouwens dat je van sommige straatnamen kunt 
afleiden of deze aan de kant van de oude stad ligt of erbuiten? Een 
vest is altijd aan de stadszijde en de singel aan de buitenkant, daar 
tussenin ligt de gracht. Hier heb je zo’n voorbeeld met Kinderhuisvest 
en Kinderhuissingel. Zo zijn er in Haarlem nog meer. Je weet vast nog 
wel een voorbeeld. 

Op dit gedeelte van de Kinderhuisvest is de horeca altijd goed 
vertegenwoordigd geweest. Op de hoeken van de Zijlstraat vind je de 
cafés “De Zwaan” en “Het Wapen van Bloemendaal”. Ze zitten er al 
eeuwen.  

Aan de kant van de Zwaan, die nog niet zo lang geleden De 
Witte Zwaan heette, zat op nummers 49 t/m 51 de 
wijnhandel “De Zijlpoort”. Behalve in advertenties maakte 
De Zijlpoort ook reclame op haar gevel. In een 

dichtgemetselde raampartij 
zit die nog steeds. Een 
schildering zoals er vroeger 
veel op winkels zaten. Hier 
zie je een wijnfles met glas 
met daaronder de tekst 
“Wijn, gezellig en gezond”.  

De Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) is erg geïnteresseerd in dit 
soort oude reclame-uitingen. Zij kijkt ook naar de kwaliteit hiervan en heeft in 
dit geval aangedrongen op restauratie van het schilderwerk opdat de beeltenis 
goed herkenbaar in stadsbeeld blijft.  

De wijnhandel is allang weg en de 
panden hebben nu een woonfunctie 
gekregen. Vroeger kon je in de winkel 
de wijnvaten en de flessen zien liggen. 
Waren de vaten, meestal wat 
kleinere, op een rek in een driehoek 
gestapeld, dan noemde men dat een 
“drankorgel”.  
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