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Julianastraat 3           Bloemfiguur 
 

De Julianastraat is onderdeel van de Koninginnebuurt. 
Een al jaren zeer gewaardeerde wijk om in te wonen. 
Veel straten zijn vernoemd naar leden van het Koninklijk 
Huis. 
 
De wijk is grotendeels tot stand gekomen tussen 1900 en 
1920. Dit is de periode dat de binnenstad steeds voller 
werd door een sterk groeiende bevolking. De meer 
welgestelde burgers hebben dat niet afgewacht en zijn 
verhuisd naar de Haarlemse stadsbuitenranden waar nog 
licht, lucht en ruimte en de nabijheid van het Florapark 
en de Haarlemmerhout met de hertenkamp was. Ook 
was er de buitensociëteit van ‘Trou moet Blijcke’ met 
daar vlakbij de muziekkoepel waar de militaire kapel 
wekelijks uitvoeringen hield. 
 
Julianastraat 1 en 3 werden gebouwd voor de directeur 
van de Haarlemsche Hypotheekbank P.H. Craandijk. In 
1912 werd Julianasstraat 1 naar het ontwerp van de 
Haarlemse architect Han van Loghem opgeleverd. Een 
jaar later volgde Julianastraat 3. 
 
Op het eerste gezicht lijken de huizen wel wat op elkaar. 

Dat is echter niet zo. Als je even beter kijkt zie je wel de hand van een vroeg ontwerp van de architect Han 
van Loghem, maar verder zijn er tussen de huizen de nodige verschillen. Al is het alleen maar de grootte. 

Julianastraat 1, het huis Mirasole, ligt iets verder naar achteren dan Julianastraat 3. De woning beschikt over 
twee woonlagen en in de kap dienstbodenkamers en zolders. Het uiterlijk van de woning is sober, maar de 
erker en de buitenloggia breken dat enigszins, net als het ongelijkzijdige dak.  
 
Boven de voordeur is een ruitvormige terracotta steen aan-
gebracht. De steen vertoont een bloemfiguur met vier 
bladeren en daarbinnen allerlei motiefjes.  
Zeer waarschijnlijk heeft de keramist en beeldhouwer 
Willem Coenraad Brouwer (1877-1933) de steen gemaakt, 
welke is geplaatst bij de bouw in 1912. 
Omstreeks 1900 sloot Brouwer zich aan bij de kunste-
naarsgroep rond ’t Binnenhuis’. Hij maakte ook keramiek 
werk voor het Vredespaleis in Den Haag. 
 
Tijdens de Duitse bezetting mocht de naam Julianastraat 
niet meer en kreeg het de naam Lorentzstraat. 
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