Barrevoetestraat 7A – Hofje van Loo
Hofje

wijk:

Centrum

Gevelsteen

Pomp in de tuin die is ingericht met een barok heraldisch schild met de 3 kronen die
de St. Elisabeth van Groote Gasthuis aanduidt.

Stichting het Hofje van Loo
Eind 1983 is het eigendom van het hofje van Loo door de gemeente Haarlem overgenomen van het college
van regenten van het Sint Elisabeth’s of Groote Gasthuis. Hierop werd de Stichting het Hofje van Loo opgericht
met als doel “de instandhouding van het Hofje van Loo als waardevol monument in de zin van de
Monumentenwet in het stadsbeeld van Haarlem ten behoeve van de huisvesting van bij voorkeur
alleenstaanden in het algemeen maar van minder draagkrachtigen in het bijzonder”.
Na de overdracht is dit hofje volledig gerenoveerd. Het bestaat uit twaalf huisjes.
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De Hofje van Loo is een hofje in de Barrevoetestraat 7.
Het werd opgericht in 1489 door de burgemeester van Haarlem, Symon Pieterszoon van Loo en zijn
vrouw, Godelt Willemsdochter, op het Grebbesteeg 'zuiver om de zielen van hun ouders en hunzelf te
eer en rusten' door 13 kamers te financieren met tuinen die worden beheerd door de gasthuismeesters
van De St. Elisabeth Gasthuis in de buurt.
Er waren veel snaren verbonden aan deze deal, waaronder de bepaling dat de kamers op het
Grebbesteeg achter het Van Loo-huis, dat op de Barrevoetesteeg waren, bleven. De gasthuismeesters
zouden elk lid elke week een stukje (5 cent), een of twee mandenkorven geven (gebruikt in plaats van
brandhout voor koken en verwarmen). Daarnaast werd een stuk grond in Castricum geschonken om voor
inkomsten te worden gebruikt, en de kamers, grond en huur moeten allemaal apart worden
toegediend. Ondanks deze laatste bepaling werd het land in Castricum verkocht in 1633, en in 1683
werden de boeken samengevoegd met het St. Elisabeth Gasthuis.
De originele huizen in de hofje zijn weg, vervangen in de 17e eeuw, en gerenoveerd in de 18e. In 1843
werd de regents kamer (die nooit werd gebruikt) gerenoveerd en verdeeld in twee huizen, zodat 15 leden
in totaal gehuisvest kon worden. In 1884 verdween de hofje bijna, toen het Barrevoetesteeg werd
uitgebreid tot de Barrevoetestraat. Een hele kant van de hofje moest worden gesloopt, en daarom
werden er plannen gemaakt om de hele hofje elders te verplaatsen. In 1885 besloot de raad van de
Haarlem alleen de Oud-Alkemade hofje te verplaatsen, die ook op de Barrevoetesteeg was gelegen en
alleen de drie huizen aan de straatkant van de Van Loo hofje scheuren. Drie nieuwe huizen werden verder
van de straat gebouwd (dit zijn de twee gebouwen links en rechts van de poort), en de oude regentkamer
werd de poortwachtershuisje verklaard,
De rol van de poortwachter, zoals opgenomen door de regenten van St. Elisabeth in 1835, had een
jaarlijks salaris van 11 gulden en haar plichten moesten de poort openen en sluiten, de straatlantaarn inen uitzetten, de priester schoonmaken en ziekenverzorging sturen leden. Vandaag wordt een van de
leden aangesteld als algemeen contact voor de regenten.
Dit hofje is het meest zichtbaar van de straat van alle hofjes in Haarlem. De voorste rij van drie huizen
werd in 1880 gesloopt toen de straat voor het Barrevoetesteeg werd uitgebreid. Dus in plaats van de
typische U-vorm van huizen rond een tuin ligt de ene kant van de hofje nu aan de straat, alleen
gescheiden met een hek.
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