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Dinsdag jongstleden (25-09-2018) besloot het college van B. en W. van Haarlem kennelijk  
om de Egelantier, voormalig Elizabeth Gasthuis, te verkopen met als bestemming hotel en 
woningen, ook al was dit in een vorige verkoopronde mislukt.  
Wij, in cultuur geïnteresseerde inwoners, hadden een alternatief aangereikt in de vorm 
van een visie. Wij zagen de Egelantier als een mogelijkheid om bestaande en nieuwe 
culturele initiatieven in Haarlem te bundelen zodat een cultuurkwartier kan ontstaan in 
dat oude deel van de stad. We kwamen op dat idee nadat de Raad een subsidieaanvraag 
voor het museum ad 4,5 miljoen euro had afgewezen.  De aanvraag was voor beide 
locaties van het museum Hof aan Groot Heiligland en Hal aan de Grote Markt (niet alleen 
Verweijhal maar ook Vleeshal en Visserhuisje) 
 
De afgelopen twee maanden hebben we onze visie breed verspreid. Daarnaast voerden 
we gesprekken met de directie van het Frans Hals museum en de zaakwaarnemer, de 
heer Swaab, van de eigenaar van de onderverdieping van de Verweijhal de Heer Raiola. 
We hebben geconstateerd dat de gemeente inzet op aanpassing van de Verweijhal, met 
name enorme verzwaring van de verdiepingsvloer. De hoge kosten daarvan zullen voor 
rekening van de gemeente komen maar uiteindelijk zal de accommodatie uiterst beperkt 
blijven in mogelijkheden. 
 
Erger is dat er nu een juridische strijd is ontbrand tussen de gemeente en de heer Raiola. 
Een strijd die veel belastinggeld gaat kosten, vertraging en vooral ook negatieve energie. 
Ons is duidelijk dat destijds met de vestiging van het museum in de Verweijhal belangrijke 
zaken over het hoofd zijn gezien qua bestemming, verbouwing van het rijksmonument, 
draagkracht van de vloer, huurcontract etc. 
 
Onze indruk is verder dat het ontbroken heeft aan respectvol overleg. De heer Raiola wil 
het gemeentelijke deel kopen, waardoor de functie van dependance van het museum 
komt te vervallen. Hij wil het gehele pand in ere herstellen en er een hoogwaardige 
flagshipstore in onderbrengen ( en geen “Primark”, zoals sommigen vrezen). 
 
Het Frans Hals museum handhaaft enerzijds zijn plannen rond de Verweijhal aan de Grote 
Markt, ook na de genoemde afwijzing van de investeringssubsidie. Anderzijds  is in onze 
gesprekken gebleken dat het museum wel degelijk geïnteresseerd is en blijft in andere 
locaties. Zij het dat het dan moet gaan om een bestuurlijk-politiek gedragen alternatief.  
Een plan B , bijvoorbeeld uitbreiding van het museum in met de Egelantier wijst men niet 
af maar men wil dan wel zekerheden. Daarom is het zo jammer dat het College niet heeft 
gereageerd op ons dringende verzoek om het verkoopbesluit rond de Egelantier aan te 
houden en een culturele bestemming mogelijk te maken. Blijkbaar is ons verzoek om 
contact terzijde gelegd. 
 
Wij wenden ons nu tot de Raad als hoogste bestuursorgaan van Haarlem met het verzoek 
het College op te dragen de nieuwe verkoopronde van de Egelantier aan te houden. Wij 



hebben behoefte aan een onafhankelijke onderzoek waarin met ons en de potentiële 
gebruikers wordt nagegaan wat de mogelijkheden zijn op ruimtelijk, functioneel en 
financieel terrein van onze visie. 
 

Jan van Eeden, bestuurder  j.v.eeden@xs4all.nl  0033468629619  

Inge Scheijde, museoloog  scheijde@xs4all.nl    

Erik Haverkorn    e.haverkorn@xs4all.nl   0629010344  023-5313904 
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