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Jacobijnestraat 5       Tegeltableau De Erwtenzak 
 

Vandaag de dag is Jacobijnestraat 5 onderdeel van de boekhandel 
De Vries – Van Stockum. Deze boekhandel bestaat uit vijf panden 
die intern met elkaar zijn verbonden. Het is zeer de moeite waard 
om straks eens binnen te kijken. 
 
In het portiek van nummer 5 (geen entree meer) is aan de linker-
kant een tegeltableau aangebracht. Het tableau laat een afbeeld-
ing zien van twee historische panden die verderop aan het 
Verwulft hebben gestaan. Deze twee panden vormden samen de 
grutterswinkel “De Erwtenzak”. Deze goed beklante winkel moest 
het veld ruimen voor de bouw 
van het enorme pand van Vroom 
& Dreesman en werd daarvoor in 
1927 verkocht om te worden ge-
sloopt. 
 
De Erwtenzak ging verder in de 
Jacobijnestraat om haar grutten 
te verkopen. Grutten zoals aller-

lei soorten erwten en peulvruchten. Hoewel de sluiting al meer dan halve 
eeuw terug is weten oudere mensen nog steeds van het bestaan van deze 
roemruchte zaak. 
 
Ter nagedachtenis aan de zaak op het Verwulft, waar het allemaal is 
begonnen, werd omstreeks 1928 het tegeltableau in het portiek aange-
bracht. De basis hiervoor was een oude tekening van de zaak uit 1918. Het 
tableau is gemaakt door de “Hilversumsche plateelbakkerij”. Het gaf een 
leuk nostalgisch beeld van vroeger en was tevens een reclame voor oude 
en nieuwe klanten. Een reclame die eigenlijk niet nodig was, want de zaak 
was, zoals al gezegd,  een begrip voor Haarlemmers die van peulvruchten hielden. De klantenkring was trouw 

en mevrouw Koelemij, de eigenaresse, kende iedereen.  
 
In de winkel lagen gesorteerd in vele bakken de split-
erwtjes, linzen, citroenboontjes en nog veel meer. Na de 
dood van haar man zette zij de zaak voort tot de zomer 
van 1964. Met de opheffing verdween de laatste 
speciaalzaak in peulvruchten sinds 1806 in Haarlem. 
 
 
 
 
 
 

In 1969 is het pand aangekocht door boekhandel De Vries, 
die het tegeltableau in ere heeft gehouden. 
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