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Harlema Gvidlibro 

 
Kun granda scivolemo,     Tavolon de jarcentoj 
Kun miro kaj kun ravo     Mi kun persisto talpa 
Rigardis mi la mapon     Traboris en obskuro: 
Kaj bildojn de Harlemo     Ĉu paŝojn de taĉmentoj 
Kaj ankaŭ Sankta Bavo     De sanga duko Alva 
Demetis mian ĉapon     Ne aŭdis tiu muro? 
 
Kun eta pensperturbo     Kaj vidis tiuj bordoj 
Sur granda Vendoplaco,    Ne sole la tulipojn, 
Sur pontoj kaj ĉe gabloj     Sed dum embuskaj krozoj 
Promenis mi tra l’urbo     En temp’de malkonkordo 
De Paviljonpalaco     Ĉi tie fremdajn ŝipojn 
Ĝis flavaj strandaj sabloj    Atakis maraj Geŭzoj 
 
Kaj trafis min la gemoj     Memoras pri masakroj, 
De famaj arĥitektoj     Pri fajro de ribeloj 
Kaj bela Hals-muzeo     Ĉi tiu alta turo … 
Kaj indaj je poemoj     Sed, kie bruis sakroj, 
Bizaraj interplektoj     Nun sonas en oreloj 
De l’nuno kaj paseo     La Egmont-uverturo 
 
Min tiklis strangaj sentoj    Mi sorbas la spiriton 
Dum la promen’ pilgrima    De tiu bela loko 
Post ĉiu nova kono:     Anime, kore, karne… 
Atestas pri eventoj     Mi ŝatas la viziton 
De tempo malproksima     Al fora mezepoko 
Ĉi tie ĉiu ŝtono      En val’ de blua Sparne 
 
    La urbon regas paco 
    Nur gaja buba krio 
    Leviĝas super kortoj 
    Sed ĉie, sub surfaco, 
    Avertas Historio 
    Per siaj softaj vortoj 
 
 
 

Verkis Mikaelo Giŝpling  
1924 (Rusio)-2017 (Israelo) 

Korespondinto de Harlema Esperantistino 
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HARLEMO – LA KOMENCO 
 
Harlemo estas urbo kiun oni konstruis sur sablomonteto kiu datiĝas de la pratempoj kiam la nuna 
okcidenta parto de Nederlando ankoraŭ estis duone marĉoj, dunoj kaj lagoj. Harlemo troviĝas sur la 
sama sabla monteto kiel Hemstede (Heemstede) kaj tiu sablomonteto longis ĝis Hago (Den Haag). 
Flanke de tiuj sablomontetoj estis marĉa regiono kun lagoj. La Romianoj, kiuj siatempe konkeris la 
landon, uzis la sablomontetojn por siaj armeoj: armeaj vojoj kiuj kondukis ĝis la elfluejo de la 
marĉrivero Sparne (Spaarne). En tiu loko, la sablomonteto estis plej mallarĝa (300 metrojn). 
Strategie, tiu loko estis tre grava kaj pro tio la Grafoj de Holando en la mezepoko starigis tie 
fortikigitan loĝejon. Oni bezonis ne tiom da soldatoj por defendi la relative mallarĝan terpecon. 
Samtempe tiu loko servis por imposti la ŝiptrafikon sur la rivero. 
La strata plano de la malnova centro de Harlemo datiĝas el la mezepoko. Laŭlonge de la vojoj situis 
feŭdaj farmbienoj kiuj mezuris 16 morgen(malnova mezurunuo: la kvanto da tero kiun oni povas 
plugi en unu mateno per plugilo kaj du oksoj; la Amstellanda: 8129 m2). Tian tersurfacon oni opiniis 
sufiĉa por kamparana familio por vivteni sin. La vojoj kiuj kondukis tra la urbo estas pli-malpli 
konservitaj en la nuna urbo. La plej malnovaj restaĵoj kiujn arkeologoj trovis en la urbo, estas parto 
de hakilo kaj datiĝas de 1685 jaroj antaŭ Kristo. 
 

HARALEM 
 
En listo el la 10a jarcento de la episkoplando Utreĥto (Utrecht) oni mencias la setlejon Haralem.  Tiu 
nomo verŝajne estas derivita de Haarlooheim, kio signifas domon (heim) sur sablomonto (haar) en la 
arbaro (loo). La episkopo posedis tri farmbienojn kaj preĝejon (Mariakerk), kiu troviĝis sur la loko de 
la nuntempa Granda Preĝejo. La Grafo de Holando tie posedis kortegon (curia), kiu konsistis el 
fortikigita loĝejo kaj terpecoj kiujn li ludonis al kamparanoj por kulturado. La Grafo nomumis kelkajn 
Ministerialen, kiuj estis gvidantoj de la kortego kaj organizis la defendon kontraŭ invadantaj 
Okcident-Frisoj kaj Kenemerlandanoj. Tiuj triboj loĝis norde de Harlemo, kaj precipe kiam ili malsatis, 
marodis la urbon. 
 
La Granda Placo en tiu tempo estis sablejo, kiun oni uzis por vendi varojn, kiujn oni povis alporti per 
la vojo aŭ per la rivero.  Sed ankaŭ okazis kavaliraj turniroj sur tiu sablejo. En 1351 la grafa loĝejo, 
konstruita el brikoj kaj la Dominika monaĥejo forbrulis kaj la Grafo decidis malfondi sian harleman 
kortegon. Li transdonis la aferon al la urbo Harlemo, kiu ricevis urbajn rajtojn en 1245 de la grafo 
Vilhelmo  la Dua. La urbo starigis novan domon sur la restaĵoj de la antaŭa kaj tio estas ankoraŭ la 
kerno de la nuntempa urbodomo ĉe la Granda Placo.  
La plej malnova parto de la urbodomo estas la Grafa Salono. Super la enirejo oni legas la literojn 
SPQH, kio signifas: Senatus Populusque Harlemensis, la konsilantaro kaj popolo de la urbo Harlemo 
(kp. la signifon de la Romaj literoj SPQR). La rajton elekti siajn proprajn reprezentantojn en la urba 
estraro ne estis la sola afero kiun oni aranĝis post la akiro de urbaj rajtoj. La urbanoj ekzemple mem 
elektis funkciulojn por la polico, juĝejo kaj defendo. La urbo pagis ankoraŭ sufiĉan imposton al la 
grafo kaj urba pafista gildo devis subteni la grafon se okazos invadoj.  
Ĉar la holandaj grafoj per edziĝoj kun pli altrangaj nobeloj el alia parto de Eŭropo provis pligrandigi 
sian influon, la rezulto estis ke fine la Habsburganoj ekregis Holandon.  
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La urbodomo de Harlemo  
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La komerco en la urbo Harlemo ekfloris kaj la urbo iom post iom pligrandiĝis per la akiro de novaj 
terenoj. La urbestraro konsistis el kvar urbestroj (ĉiu kun sia tasko) kaj skabenoj (Schepenen) kaj 
policestro (Schout), kiuj okupiĝis pri la sekureco, ordo kaj justico. Estis grupo de t.n. saĝaj homoj, kiuj 
konsilis al la urbestraro pri gravaj aferoj. Tiuj homoj fakte estis eminentaj kaj ofte ankaŭ riĉaj urbanoj.  
La gildoj ludis gravan rolon en tiu tempo. Ili organizis la edukadon de fakuloj (por kelkaj profesioj 
necesis ke oni povu legi) kaj garantiis la kvaliton de siaj produktoj. La membroj ankaŭ subtenis unu la 
alian en kazo de malsano, akcidento aŭ maljunaĝo. Cetere oni klopodis ne allasi produktojn de 
konkurantoj de ekster la urbo. 

Inter 1350 kaj 1490 okazis multaj konfliktoj inter nobeloj kaj altrangaj civitanoj en la urboj de 
Holando. Ĉiam la kaŭzo estis disputo pri tio kiu havu la potencon. Tiuj disputoj (Hoekse en 
Kabeljauwse twisten) ankaŭ efikis malbone al la ekonomio de Harlemo. En 1428 la batalantoj 
repaciĝis (en Delft kun Jacoba van Beieren). Harlemo devis pagi multe da imposto al la burgundaj 
reĝoj Filipo la Bonulo kaj lia filo Karlo la Aŭdaculo, kiuj militis. Tiujn impostojn Harlemo pagis per 
pruntoj, ne per pli altaj impostoj. Bedaŭrinde Harlemo ne estis la sola urbo en Holando kiu 
tiamaniere provis solvi la problemon, kaj la ŝuldoj ĉiam pli altiĝis, tiel ke en 1492 oni deklaris la urbon 
bankrota. 
Kamparanoj norde de la urbo malsatmortis kaj komencis la Fromaĝ- kaj Panoribelon en 1491. Oni 
lasis ilin eniri la urbon kaj poste imperiestra armeo subpremis la ribelon. La Habsburganoj punis 
Harlemon forprenante kelkajn privilegiojn de la urbo, kio havis gravajn konsekvencojn por la 
komerco. Oni instalis komisarojn, kiuj faris resanigan planon por la urbaj financoj. Kerno estis ke la 
riĉuloj pagu pli da imposto, kio estas konfirmita en traktato (Staet) el 1501. 
 

DU LEGENDOJ 
 
Harlemanoj ŝatas du legendojn. Unu temas pri la konkero de Damiato kaj la alia pri la invento de la 
presado per literoj fare de Laurens Janszoon Coster.  
Laŭ la unua legendo, la Harlemanoj dum Krucmilito en la jaro 1218 per ŝipo, kies pruo estis provizita 
per segilo, trasegis la ĉenaron kiu blokis la eniron de la haveno de Damiato en Egiptio. Tiel ili decide 
kontribuis al la falo de la urbo. La plej frua mencio de la konkero de Damiato estas odo al Harlemo el 
1417 fare de la poeto Dirc Mathijszen. En 1427 Johannes van Leyden mencias ke oni aldonis krucon 
kaj glavon al la urba blazono, kiujn la Patriarko de Jeruzalemo kaj la Imperiestro donacis agnoske al la 
heroaĵo de la Harlemanoj. 
Ĉiuvespere je la 21a horo, sonas du sonoriloj (jam tradicio de la jaro 1478), kiujn oni poste nomis 
‘Damiatuloj‘. Tiuj sonoriloj fakte atentigis la civitanojn pri tio ke la urbaj pordegoj baldaŭ fermiĝos.  
La dua legendo rakontas pri la eltrovo de la presarto fare de Laurens Janszoon Coster. Li havis 
presejon kaj laboris per ŝablonoj el ligno en kiuj li tranĉis la literojn de tuta paĝo el libro. Post 
kelkcent ekzempleroj, la ligna ŝablono estis eluzita. Oni havis bezonon je pli rapidaj teknikoj de 
presado. Tiutempe la germano Gutenberg jam labortis per feraj literoj, kiujn oni povis laŭplaĉe 
kombini. Oni ne trovis restaĵon de presaĵo de Coster faritan per apartaj literoj, sed teorie eblas ke la 
saman inventon oni pli-malpli samtempe faris en diversaj lokoj.  
En postaj jaroj oni starigis monumentojn pri Coster en la Granda Placo kaj en la Harlema Arbaro, kie 
laŭdire li tranĉis literon el la ŝelo de arbo kaj tiu litero falis sur la teron, lasante premsignon. 
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La statuo de Laurens Janszoon Coster sur la Granda Placo. Li havas la literon A en la mano 
 

KULPO KAJ PUNO 
 
En la mezepokaj jaroj, kiam la urbo organizis la juĝadon, kondamnon kaj punadon de krimuloj, oni 
volis kontraŭi perforton kaj kontraŭleĝajn aferojn precipe per monpunoj kaj pilgrimado. La t.n. 
brikpuno estis ofte aplikata. Tio signifas ke la kondamnito devis liveri brikojn kaj morteron por la 
urbaj muro, turoj kaj konstruaĵoj. Sed ankaŭ okazis malliberigoj. Oni enŝlosis la kondamniton aŭ 
devigis lin punlabori en punlaborejo.  
La esplordemandado kaj la ekzekutado en tiu tempo estis laŭ nunaj komprenoj tre kruelaj. Kelkfoje, 
se la policestro estis konvinkita pri la kulpo de la suspektato, li torturis tiun personon por elpremi 
konfeson. 
Se la krimoj estis tre gravaj, la kondamniton oni skurĝis, strangolis, senkapigis, pendumis, aŭ oni 
forhakis la dekstran manon, bruligis la kondamniton viva aŭ ekzilis. Pro malpli gravaj krimoj oni ligis la 
personon al la pilorio por montri lin al la popolo, kiu povis ĵeti ŝtonojn, bestofekaĵon aŭ putrajn 
fruktojn.  
Kion oni konsideris grava krimo? Ne nur murdon, perfortadon, seksperforton, ŝteladon. Se iuj, ekz.e 
la anabaptistoj, ne agnoskis la monduman potencon de la urba estraro, oni punis ankaŭ ilin severe 
pro manko de respekto al la juĝista aŭtoritato. 
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Estis du ekzekutistoj en Holando, el kiuj unu loĝis en Harlemo. Oni ne tro rapide ekzekutis la 
kondamnitojn, pro tio ke oni volis ke kiom eble plej da homoj vidu kio okazos, kaj ankaŭ komercistoj 
volis vendi siajn varojn al la spektantoj. 
Oni malestimis la ekzekutiston, tiel ke lia vizaĝo estis kovrita, sed li ricevis sufiĉe da mono por siaj 
torturadoj aŭ mortigoj, kelkfoje en alia urbo. Malestimataj estis ankaŭ la prostituitinoj, kiuj vivis kaj 
laboris en certa kvartalo de la urbo.   
   

LA EKLEZIO EN LA MEZEPOKO 
 
Dum la Mezepoko la Romkatolika Eklezio dominis la publikan vivon. En la jaro 1550 pli ol dudek 
monaĥ(in)ejoj ekzistis en kaj ĉirkaŭ Harlemo. Kristanoj devis zorgi pri la malsanuloj kaj malriĉuloj kaj 
tion faris la paroĥoj kaj monaĥejoj. Krome, monaĥejoj estis la nuraj lokoj kie estis homoj kiuj scipovis 
legi kaj kie oni instruis kaj faris librojn. En la monaĥejaj ĝardenoj oni kultivis legomojn, spicherbojn kaj 
kuracherbojn.  
Monaĥejoj posedis ankaŭ terenojn ekster la urbo. La loĝantoj de la urbo donacis monon kaj varojn al 
la monaĥoj. Tion ili faris por certigi sin pri loko en la Postnuna Mondo. Krome, per grandaj donacoj 
oni povis plialtigi sian socian prestiĝon. Post la dekdua jarcento ankaŭ monaĥoj de iuj ordenoj (ekz.e 
Franciskanoj) kiuj ne havis gravajn posedaĵojn kaj bienojn, eniris la stratojn de la urbo por almozpeti 
kaj bonfari al la civitanoj. La Minorfratuloj havis monaĥejon, kiu poste transformiĝis en malsanulejon. 
En 1262 estis fondita Beginejo. La fruktarbaron donacis pastro kaj la Beginejo estis enfermita de 
pordegoj. Post la Reformacio la begineja preĝejo transiris al la Valona eklezio en 1586 kaj oni povas 
tie ankoraŭ aŭdi la francan parolatan dum diservo. La beginoj rajtis vivi en siaj dometoj ĝis sia morto. 
Beginoj estas virinoj kiuj jes volis vivi laŭ la reguloj de monaĥejoj, sed ne obeis la regulon de ĉasta 
vivo. Pro tio ili kelkfoje estis persekutataj de la Romkatolika Eklezio. 
 

LA MALNOVA BAVO-PREĜEJO 
 
La malnova Bavo-Preĝejo estas la granda preĝejo ĉe la Granda Placo en la urbo. En la deksesa 
jarcento la preĝejo fariĝis katedralo kaj post la Reformacio ĝi fariĝis reformacia preĝejo. La nuna 
preĝejo staras sur la loko kie en antaŭaj tempoj staris ligna Maria-preĝejo, kiu forbrulis.  
Laŭ la legendo la Sanktulo Bavo aperis super la urbo kiam la Kenemeruloj (Kennemers) sieĝis la urbon 
en 1274. Pro tio la sieĝantoj ektimis kaj fuĝis. Ekde tiu tempo Sanktulo Bavo estas la patrono de la 
urbo. En 1328 post fajro oni decidis rekonstrui la preĝejon kaj pliampleksigi ĝin. En 1500 oni 
ekkonstruis turon el brikoj, sed tiun oni devis malkonstrui pro tio ke la subtenaj kolonoj ne povis porti 
la pezon. Oni poste konstruis turon el ligno, kiun oni kovris per lado kaj tiu datiĝas de 1520. 
La navo de la preĝejo, konstruita sur la restaĵoj de la antaŭa preĝejo, estas sufiĉe alta, tiel ke la 
popolo parolis pri “Johano kun la altaj ŝultroj”. 
La fama Mueller-orgeno datiĝas de 1738. Ĝi estas tiom granda, ke fenestroj ne plu utilis kaj oni fermis 
la okcidentan fasadon per brikoj. La orgeno estas ludata de famaj orgenistoj nuntempe; en la somero 
la koncertoj estas senpagaj. Krome ĉiujare okazas internacia orgenfestivalo en la monato julio. 
Komponistoj kiel Händel kaj Mozart ludis per tiu fama orgeno.   
En la preĝejo oni trovas tombojn de la pentristoj Frans Hals kaj Pieter Saenredam, la riĉega 
drapokomercisto Pieter Teyler van der Hulst (kiu fondis la Tejler-muzeon (Teyler’s museum)) kaj la 
giganto Daniël Cajanus, kiu estis 264 centimetrojn alta kaj vivis inter 1703 kaj 1749. 
Laŭlonge de la malnova Legomvendejo (Oude Groenmarkt) apoge al la preĝejo oni konstruis 
malaltajn butikojn. Oni luigis la butikojn al komercistoj, kiuj povis ludoni siajn stovojn al la vizitantoj 
de la preĝejo. Pro tio oni nomas la dometojn “stovajn dometojn” . 
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La turo de la Granda Bavo-Preĝejo en la centro de Harlemo 
 

 
 

La stovaj dometoj sube de la Granda Preĝejo 
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MALSANULEJOJ 
 
Estis pluraj malsanulejoj en la mezepoka urbo. Interalie ĉe Botermarkt (placo kie oni vendis buteron). 
Estis tie malsanulejo kaj gastejo por pilgrimantoj kun la nomo de Sanktulo, Sankta Gangulfo. La 
Mirakla Libro, kiu ne plu ekzistas pro forbrulo, priskribis multajn miraklajn kuracadojn, kiujn oni 
atribuis al Sankta Gangulfo. La Harlema pastoro/poeto/verkisto Samuel Ampzing, kiu vivis en la 17-a 
jarcento kaj kontraŭis la uzadon de fremdlingvaj pruntvortoj en la nederlanda, tamen transskribis 
sufiĉe multe el la Mirakla Libro. En la jaro 1576 forbrulis la ejo.  

 
La Sankt-Elizabetan gastejon oni fondis en 1414. Tie oni helpis malriĉajn malsanulojn. En 1581 la 
malsanulejo translokiĝis al la iama monaĥejo de la Minorfratuloj ĉe Groot Heiligland. Oni povas 
ankoraŭ vidi la malnovan pordegon de la malsanulejo tie. Super la pordo estas reliefo sur kiu oni 
vidas ke portantoj portas malsanulon. Ambaŭflanke estis dometoj por riĉaj maljunaj viroj kiujn oni 
prizorgis en ilia maljunaĝo (Proveniershuisjes). La Elizabeta gastejo ekzistis ĝis 1991, kiam ĝi fariĝis 
unue Kenemergastejo kaj ekde 2015 Sparne-Gastejo. La gastejo en Groot Heiligland estas nun 
apartamentaro por diversaĝaj personoj. 
 
 

 
 

La enireja pordego de la antaŭa Sankt-Elizabeta gastejo. 
 La reliefo montras malsanulan transporton 
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La fasadoj de dometoj kiuj apartenis al la Sankt-Elizabeta gastejo 
en Groot Heiligland-strato 

 

LEPRULEJO 
 
Lepro kaj pesto estis oftaj kontaĝaj malsanoj en la Mezepoko. Pro manko de scio kaj sekva manko de 
higieno la prizorgado de lepruloj kaj pestuloj estis malfacila kaj danĝera tasko. Ofte helpantoj mem 
fariĝis leprulo aŭ pestulo. Ekzistis aparta ordeno de laikaj fratuloj, la t.n. ĉelaj fratuloj. La ordeno estis 
fondita en la dektria jarcento kaj la papo Julio la Dua (1503-1513) oficale agnoskis la ordenon. La 
fratuloj devis nur simple promesi ke ili helpos aliajn homojn. Ili ne estis veraj monaĥoj. Kiam iom post 
iom la pesto kaj lepro malaperis el Eŭropo, en la komenco de la deksepa jarcento la laikaj fratuloj 
ekokupiĝis pri la zorgo pri pacientoj kiujn oni konsideris frenezaj. Ekde 1496 la laikaj fratuloj havis 
sian ejon en la Jakobena strato, kie nun troviĝas la Urba Gimnazio.  
Pro la kontaĝa karaktero de lepro kaj pesto oni en 1320 fondis norde, sufiĉe malproksime de la urbo, 
leprulejon, kiu ekde 1559 servis ankaŭ por pestuloj kaj frenezuloj. Nun la ejo estas muzeo, Dolhuys 
(dol signifas freneza), kiu montras la historion de psikiatrio.  
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La enirejo de ‘Dolhuys’, nuntempe muzeo pri psikiatrio 
Super la pordo oni legas: ’Harlema hejmo por maljunuloj’ 
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HARLEMO DUM LA DEKSESA KAJ DEKSEPA JARCENTOJ 
 
Harlemo en la deksesa jarcento timis la venĝon de la Duko de Alvo, kiu reprezentis la hispanan reĝon 
en la Nederlandoj kaj pro tio hezitis preni pozicion en la okdekjara milito de la Nederlandaj provincoj 
kontraŭ la reĝo de Hispanio. Sed kiam la urbo Narden (Naarden) kapitulacis antaŭ Alvo kaj kiam tiu 
tamen murdis la loĝantojn kaj bruligis la urbon, la urbestraro decidis lasi la pordegojn fermitaj, kiam 
venos la hispana armeo. La sieĝo de Harlemo daŭris sep monatojn.  

La hispana armeo kredis ke ĝi povas facile konkeri la urbon pro tio ke la defendaj verkoj estis en 
malbona stato. La armeo venis el la direkto de Amsterdamo kaj devis pasi mallarĝan terstrion ĉe 
Sparndam (Spaarndam) kaj estis multe da glacio kaj neĝo, kio kaŭzis la morton de sufiĉe da hispanaj 
soldatoj. La hispana armeo atingis la nordflankon de la urbo, kie ĝi instalis sian tendaron. Don 
Frederiko, la komandanto, ekloĝis en Huis ter Kleef, nun ruino. La soldatoj suferis pro la severa vintro. 
Ili malsatis kaj mankis armiloj kaj medicinaĵoj al ili.  

 
 

Statuo de Kenaŭ kaj Riperda, herooj de la rezisto  
kontraŭ la sieĝanta hispana armeo. La statuo  

troviĝas sur la stacidoma placo  

La urba komandanto Riperda (Ripperda) kaj liaj kunuloj plifortigis intertempe la urbajn murojn. Kenaŭ 
(Kenau Simonsdochter Hasselaar), virino kiu estris ŝipfarejon, oferis helpon al la defendantoj kaj 
disponigis sian lignoprovizon por la defendaj verkoj. Dum la vintro la defendantoj de la urbo povis per 
sledoj iri al la Harlema Lago, kie Geŭzoj, aliancanoj de la Princo de Oranĝo, povis transdoni provizojn 
al ili. Sed en la printempo de 1573 ŝiparo el Amsterdamo venkis la Geŭzojn sur la Harlema Lago, tiel 
ke la hispana armeo povis komenci la sieĝon ankaŭ de la suda parto de la urbo. Iom post iom la 
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loĝantaro malsatis kaj mortis kaj en la 12a de julio la urbo kapitulacis. Ripperda kaj liaj oficiroj ĉiuj 
estis kaptitaj kaj senkapigitaj aŭ pendumitaj. Kelkajn soldatojn ŝnurligitajn oni laŭdire ĵetis en la 
Sparne-riveron. Ĉar la homoj estis malsatigitaj ne plu estis multo por la hispana armeo kion ĝi povis 
forrabi. La urbo devis punpagi 200 000 guldenojn al la hispana komandanto.  

Kvankam Harlemo estis perdita por la Princo, la longdaŭra sieĝo postulis multon de la hispana armeo. 
La hispana armeo ankoraŭ komencis sieĝon de Alkmaro (Alkmaar), sed per inundado la Alkmaraj 
defendantoj sukcesis ke la hispana armeo retiriĝis. ‘De Alkmaro komenciĝis la Venko’, oni diras 
nederlandlingve. Ĝis la jaro 1577 ankoraŭ restis hispanaj soldatoj en Harlemo, sed poste la urbo 
intertraktadis kun la Princo de Oranĝo kaj fariĝis denove ties aliancano. Unu el la kondiĉoj estis ke 
protestantoj kaj katolikoj toleru unu la alian. De la Holandaj Ŝtatoj la urbo ricevis kompensan monon  
pro la detruado fare de la hispana armeo. La urbestraro rajtis disponi pri la katolikaj posedaĵoj kaj 
vendi ilin. En majo 1578 garnizonaj soldatoj sturmatakis la Grandan Preĝejon dum katolika diservo, 
kion oni povas konsideri kiel malfruan ikonoklasmaĵon. En la jaro 1566 jam okazis en pluraj 
nederlandaj urboj detruado de sanktulaj statuoj en preĝejoj, kiam protestantoj ekribelis kontraŭ la 
katolika eklezio. 
 

RIFUĜINTOJ KAJ ENMIGRINTOJ 
 

Post la falo de Antverpeno, kiun la hispana armeo konkeris en 1585, kaj la fermo de la alirvojo 
surmara fare de la Holandanoj, multaj Flandroj fuĝis al la nordaj Nederlandaj provincoj. Post la abolo 
de la Edikto de Nanto en 1685 ankaŭ Hugenotoj, francaj protestantoj, fuĝis al la sep Unuiĝintaj 
Nederlandoj. En Harlemo ili havas sian propran Valonan preĝejon (Waalse Kerk) kie okazas krom 
diservoj en la franca ankaŭ koncertoj. La Valona Preĝejo situas apud la t.n. ruĝa kvartalo (kun 
prostituado). 
La loĝantaro de Harlemo en mallonga tempo triobliĝis. La enmigrintoj kreskigis la ekonomion de 
Harlemo kaj aliaj urboj nederlandaj. La urbestraro eĉ aktive varbis fakulojn, ekzemple pri drapo, kiuj 
loĝis en alia urbo aŭ alia lando. Flandraj tekstilprilaborantoj, kiuj fuĝis unue al Germanio, denove 
fuĝis pro milito al Nederlando, i.a. al Harlemo. Lieven de Key estis ŝtonhakisto el la urbo Gento, kiu 
unue fuĝis al Londono kaj poste al Harlemo. En la deksepa jarcento li havis gravan influon sur la 
arkitekturo de Harlemo. Li fariĝis urba konstruestro de Harlemo kaj havis propran ŝtonhakistan 
entreprenon. Estas li kiu komencis konstrui pordojn kun plata arko el du platigitaj ŝtonoj kaj kun 
blanka fermoŝtono el la mezo. Oni povas vidi tiajn pordojn ankoraŭ en multaj konstruaĵoj en la urbo. 
Li ŝatis ornami fasadojn per ŝtonhakitaj figuroj. Oni vidas belan ekzemplon sur la fasado de la 
Viandvendejo ĉe la Granda Placo. Lieven de Key konstruigis ankaŭ la turon de la Nova Preĝejo, kiun 
oni konstruis speciale por la protestanta diservo. Jacob van Kampen, alia fama arkitekto, estis la 
arkitekto de la preĝejo kiun oni alkonstruis al la turo laŭ ideo tiama pri tio kiel aspektis la templo en 
Jeruzalemo.  
 
En la sekvaj paĝoj fotoj de la Nova Preĝejo, konstruita de Jacob van Kampen kaj Lieven de Key 
Kaj poste: la Viandvendejo sur la Granda Placo kun detala bildo de bova kapo sur la fasado    
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FLORANTA ARTO 
    
Ĉirkaŭ 1585 tri junaj artistoj ludis gravan rolon en la Harlema pentrista kaj gravurista rondo. Estis la 
Flandro Carel van Mander, la germano  Hendrik Goltzius kaj la Harlemano Cornelis Cornelisz.. Ili 
inspiriĝis de la italaj Renesancaj pentristoj. En libro kiu aperis en 1604, Carel van Mander ne nur 
priskribis kiel pentristoj pentru, sed ankaŭ notis biografiajn detalojn pri Harlemaj pentristoj. Li i.a. 
rakontis anekdotojn pri vojaĝo en Italio de Hendrik Cornelisz. Vroom, alia konata pentristo el 
Harlemo. Tiu pentris i.a. la batalon de la Geŭzoj kontraŭ la hispana armeo sur la Harlema Lago dum la 
sieĝo de Harlemo. 
Unu el la plej konataj holandaj pentristoj de la deksepa jarcento estas sendube Frans Hals, kiu kiel 
infano transloĝiĝis kun sia familio en 1586 el Flandrio. Li lernis la arton de pentrado de Carel van 
Mander kaj kiel 30-jarulo fariĝis majstro-pentristo de la gildo Sankta Lukaso. 
Frans Hals famiĝis precipe pro siaj pentraĵoj de urbaj pafistaj grupoj, sed li ankaŭ pentris portretojn, 
ne nur de riĉuloj, sed ankaŭ de aliaj tipoj kiel Malle Babbe (virino rideganta kaj bierverŝanta) kaj 
burleskulo (ŝercisto) kun liuto. En la Frans Halsmuzeo en Harlemo oni povas nuntempe ankoraŭ ĝui la 
pentroarton de Frans Hals, sed tie oni ekspozicias ankaŭ pentraĵojn de aliaj majstroj. 
 

 
La Frans Hals-muzeo 

en Groot Heiligland-strato 
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La enirejo de la Frans Hals-muzeo. La statuoj de maljunuloj  
memorigas pri la antaŭa funkcio de maljunulejo 

 
Judith Leyster estis virina pentristo, lernantino de Hals, kiu atingis la majstrotitolon kaj fariĝis 
membro de la pentrista gildo, la gildo de Sankta Lukaso. Tre konata estas ŝia portreto de Pekelharing, 
viro kiu ŝajne drinkis tro.  



18 
 

BIERFARISTOJ 
 
Harlemo ludis gravan rolon en la bierfarado. Biero estis la trinkaĵo plej kutima en tiu tempo, ĉar la 
akvo en riveroj kaj kanaletoj estis ofte malpura, kloaka. Cetere tiu biero estis ofte ne tiel forta. 
Harlemo fariĝis la dua bierurbo de Holando. La bierfaristoj pagis bierimposton al la urbestraro, kiu 
estis grava fonto de enspezoj por la urbo. Ankaŭ la barelfaristoj estis grava gildo en Harlemo, ĉar ili 
devis produkti  barelojn kun enhavo de ekzakte 112 litroj. Oni nomis tiujn barelojn Jopen kaj 
nuntempe ekzistas denove Jopen-biero en Harlemo.  
Bierfaristoj apartenis al la plej riĉaj civitanoj de la urbo. La bierfaristoj havis multe da influo al la urba 
politiko. Ili montris sian riĉecon konstruante bienojn laŭlonge de la Sparne-rivero aŭ en la apuda 
vilaĝo Bloemendaal. Ili ŝatis esti portretitaj de Frans Hals en siaj ŝikaj drapaj kaj puntaj vestaĵoj. 
Multaj fariĝis urbestro aŭ oficiro en la pafistaj grupoj. La ‘pafistaj pentraĵoj’ montras ilin kun iliaj 
kunuloj dum abunda manĝo, portantajn ŝikajn vestojn. 
Oni venigis la akvon por la bierfarado el la dunoj, per boatoj kaj fosis kanalojn por transporti akvon en 
la urbon. Ĉe la bierfarejo oni elboatigis la akvon per barelo kaj hisis tiun supren.  
Dum periodo en la dudeka jarcento Harlemo ne plu havis bierfarejon, sed nun la urbo havas plurajn, 
el kiuj la Jopen-bierfarejo estas tre konata. La bierfarejo troviĝas en iama liberalprotestanta preĝejo 
(Jopenkerk).  

 
KANALO 
 
Harlemo situas ĉe la rivero Sparne, kiu en la pasinteco fluis al la Ej-lago. Oni ofte uzis ŝipojn por 
transporti varojn, ekz.e de Harlemo kaj Amsterdamo suden, al Lejdeno kaj Antverpeno. 
En la deksepa jarcento ŝipvojoj estis gravaj por la komercistoj en la urboj. Sed ankaŭ urboj profitis pro 
la ŝipvojoj ĉar ili povis imposti la varojn. Amsterdamo kaj Harlemo interkonsentis en 1630 fosi 
kanalon inter la du urboj. Per speciala boato oni transportis personojn kaj varojn. Laŭlonge de la 
kanalo ĉevaloj tiris la boaton antaŭen. Estis multe pli agrable vojaĝi per tiu ĉevaltirata boato ol per 
kaleŝo sur malebena vojo. Iom poste, en 1656, oni ekkonstruis alian kanalon inter Harlemo kaj 
Lejdeno, kiu ankoraŭ ekzistas. 
En Harlemo la konstruado de ŝipoj ankaŭ estis floranta ekonomia aktivaĵo. Kenaŭ, konata virino kiu 
kontraŭbatalis la hispanajn sieĝantojn en 1573, estris ŝipfarejon.   
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La Sparne-rivero kun levponto  
La Sparne-rivero dum longa tempo estis grava por la komerco en la urbo 

 
 

TEKSTILINDUSTRIO 
     
La tola industrio estis grava en Harlemo. Unue oni importis la tolon de ekster la urbo kaj blankigis ĝin 
sur la kampoj ekster la urbo, ekz.e en la dunoj. Poste, oni en Harlemo mem teksis la tolon. Kiam en la 
fino de la dektria jarcento lanteksistoj fuĝis el Flandrio al Harlemo, ili komencis lanindustrion ankaŭ 
en tiu urbo. Cetere, fine de la deksesa jarcento okazis dua ondo de enmigrado el la sudaj 
Nederlandoj, kiam Antverpeno en 1585 falis en la manojn de la hispana vicreĝo. Multaj Flandroj fuĝis 
al Nederlando pro la religiaj persekutadoj. Inter ili multaj kiuj bone regis la teknikon de drapofarado 
kaj drapokomerco. Drapo estis multekosta ŝtofo. Ekzistis diversaj kvalitoj de drapo. Kontrolistoj 
kontrolis la kvaliton de drapo. Oni prilaboris lanon per urino kaj kalko kaj tio kompreneble sufiĉe 
malpurigis la akvon en certaj lokoj en la urbo. Tiu praktiko ankaŭ kontribuis al tio ke la akvo en la 
kanaloj ne estis uzebla kiel trinkakvo kaj ke oni devis trinki bieron.  
Drapo estas pli varmiga kaj pli fortika ol simpla lano. Drapo estas ankaŭ akvorezista. Tial multaj 
homoj preferis drapajn vestaĵojn. 
 

LA UNUA NEDERLANDA ĴURNALO  
 
En la deksepa jarcento en Harlemo oni presis librojn kaj pamfletojn. Sed ankaŭ novaĵleterojn. En 1656 
Abraham Casteleyn pioniris publikigante Opregte Haerlemse Courant (la sincera harlema ĵurnalo). Tiu 
ĵurnalo intertempe multe ŝanĝiĝis, sed ankoraŭ ekzistas kaj reklamas ke ĝi estas la plej malnova, 
ankoraŭ ekzistanta ĵurnalo.  
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AMPZING 
 
S.ro Samuel Ampzing (1590-1632) estis pastoro en Harlemo. Li estis pastoro de la Granda Preĝejo 
ekde 1619. Li famiĝis pro sia zorga uzado de la nederlanda lingvo. Kiel puristo li forte kontraŭis 
la uzadon de fremdvortoj en la nederlanda lingvo. Ofte en tiu tempo verkistoj uzis vortojn el la franca 
kaj latina lingvoj. Li konsideris la influon de tiuj lingvoj malbonega. Eble li opiniis tion pro tio ke la 
religia konkurcanto uzis ofte tiujn vortojn.  
 

 
 

La statuo de Samuel Ampzing ĉe la Granda Preĝejo 
 

En 1999 kelkaj harlemanoj fondis Ampzing-Societon (Ampzing Genootschap) kiu batalas per spritaj 
kantoj kaj poŝtkartoj kontraŭ la uzado de superfluaj anglaj vortoj en la nederlanda lingvo. Oni trovas 
statueton de Ampzing ĉe la sudflanko de la Granda Preĝejo. 
 

TULIPOMANIO 
 
En la deksesa jarcento oni importis tulipojn el Turkio. Estis Kluzio (Clusius) kiu importis ilin kaj plantis 
ilin en sia Lejdena botanika ĝardeno. En la tuta Eŭropo la floroj de tulipo fariĝis tre popularaj. 
Harlemo en la deksepa jarcento fariĝis la centro de tulipa komerco. La plej ŝatataj estis tiuj kun strioj 
kaj flametoj en la floro. Tiutempe oni kredis ke temas pri apartaj varioj, sed ni nun scias ke temis pri 
la rezulto de virusinfekto de la florbulbo.  
En la komenco tulipoj estis luksaj varoj, sed ĉar kultivistoj kultivis pli kaj pli da ordinaraj varioj, ankaŭ 
ne tiel riĉaj homoj povis aĉeti ilin kaj planti ilin en sia ĝardeno. La populareco de la tulipo atingis sian 
kulminon en la 1630-aj jaroj, kiam ekestis tulipomanio kaj oni pagis 6000 guldenojn tiamajn por unu 
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bulbo. Tiutempe saman sumon oni pagis por bela domo ĉe kanalo en Amsterdamo. Oni eĉ publikigis 
tulipan libron, kiu priskribis 40 variojn. I.a. la majstropentristo Judith Leyster ilustris la libron.  
Oni spekulis pri la tulipoj raraj. En la komenco de 1637 kolapsis la tulipa merkato, post kiam 
aŭtoritatuloj ekparolis pri reguligo de la merkato. Pro la kolapso de la merkato multaj homoj ruiniĝis. 
La urbestraro poste iom kompensis la kultivistojn pro la perdoj; la tulipoj cetere ankoraŭ nun estas 
kultivataj en la regiono inter Harlemo kaj Lejdeno. La tulipomanio estas ekzemplo de ‘venta 
komerco’, kiu ankoraŭ kelkfoje okazas en la nuntempo, ekz.e pri bitkojnoj. 
 

 

 
 

La tulipo Esperanto  
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HARLEMO EN LA JAROJ 1700-1815 
 
MALPROSPERO 
  
Harlemo kaj ĝiaj ĉirkaŭaĵoj pli kaj pli fariĝis loĝloko por riĉaj amsterdamaj komercistoj. La plejparto de 
la harlema loĝantaro estis malriĉaj, anafalbetaj homoj kiuj malsatis. La harlema industrio (tekstil- kaj 
bierfarantoj) malbonfartis en la dekoka jarcento. Pro tio la laboristoj enspezis malpli kaj ankaŭ povis 
aĉeti malpli. Ĉiuj klopodoj stimuli la ekonomion fine de la 18-a jarcento ne havis rezultaton. Parte pri 
tio kulpis ankaŭ la kreskintaj antagonismoj inter la regantoj kaj la civitanoj. Fakte en la dekoka 
jarcento la nederlanda ekonomio dependis de agrikulturo. Industrio el Harlemo malaperis kaj 
transiris al aliaj lokoj, kie oni povis malpli koste produkti. Intertempe la impostoj restis altaj por ke oni 
povu pagi la ŝuldojn de la urbo kaj zorgi pri la malriĉuloj. Homoj komencis forlasi la urbon.     
Inter 1734 kaj 1807 pli ol 1200 konstruaĵoj estis malkonstruitaj pro tio ke la posedantoj ne povis pagi 
la terimposton. En la sama periodo tamen ankaŭ riĉaj familioj konstruigis belajn novajn konstruaĵojn 
en kaj ekster la urbo. Ekzemploj de tiaj domoj estas la Teyler-muzeo el 1784, la Hodshon- 
domo ĉe la alia flanko de la Sparne-rivero kaj la Domo Barnaart ĉe la Nova Kanalo (Nieuwe Gracht). 
 

 
 

Rigardo al la Nieuwe Gracht (Nova Kanalo) kun patriciaj domegoj (i.a. Domo de Barnaart) 
 
PRESEJO JOHAN ENSCHEDE 
 
En 1703 Izaäk Enschede fondis presejon en la centro de Harlemo kun propra litergisejo, kiu estis  
apud la Granda Placo. Izaäk estis specialisto pri la presado de muziknotoj kaj partituroj. Tio instigis 
ekz.e Leopold Mozart veni al Harlemo por presigi violonmuzikon. La presejo en 1737 transprenis la 
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presadon de la loka harlema ĵurnalo kaj la urbestraro decidis nomumi la presiston urba eldonisto.  En 
postaj jaroj, Enschede fariĝis la nura presisto de monbiletoj, valorpaperoj kaj poŝtmarkoj. La 
entrepreno nun ne plu troviĝas en la centro. Oni vidas ankoraŭ memorŝtonon en la fasado de 
restoracio kie iam staris la presejo. La presejo estas nun ekster la urbo en Waarderpolder 
(Varderpoldero).  

 
KLERISMO KAJ LA HOLANDA SOCIETO PRI SCIENCOJ 
 
La Klerismo en Eŭropo, kiu ekfloris en la dua parto de la dekoka jarcento, influis ankaŭ harlemajn 
intelektulojn. La harlema urbestro Arent de Raet kaj la luterana pastoro Christianus van der Aa fondis 
en 1752 la Holandan Societon de Sciencoj, kiu celis stimuli sciencon larĝasence. La societo havas nur 
estraranojn kaj membrojn. Ĝia sidejo estas en la Hodshon-domo ĉe la Sparne-rivero. En la biblioteko 
troviĝas kelkaj raraj manuskriptoj, ekz.e la kompletaj verkoj de Christiaan Huygens kaj la unua eldono 
de la famkonata verko de Newton pri Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (matematikaj 
principoj de naturfilozofio). 
Unu el la sekretarioj de la societo estis Hendrik Lorentz, famkonata Nobelpremiito pri fiziko (1902). 
 

LERNEJOJ POR MALRIĈULOJ 
 
La urbestraro fondis en 1757 tri lernejojn por la infanoj de malriĉuloj por ke la infanoj ekhavu 
respekton por la burĝaro kaj por preventi ke ili fariĝu krimuloj. Sed tekstilfabrikestroj ne volis perdi la 
malmultekostan infanlaboron, tiel ke oni limigis la daŭron de la lecionoj. Ofte la gepatroj ne volis 
malhavi la kromajn enspezojn kiujn iliaj infanoj povis havigi per sia laboro. La gepatroj kelkfoje ne 
permesis ke la infanoj (plu) iru al la lernejo.  
La riĉuloj povis sendi siajn infanojn al privataj instruistoj. Nur en la dua parto de la deknaŭa jarcento 
la instruado por malriĉaj infanoj fariĝis pli bona pro tio ke la ekonomia situacio pliboniĝis. 
Sub influo de la ideoj de la Klerismo oni fondis societon kiu nomiĝis Maatschappij tot Nut van ‘t 
Algemeen (Societo por la Ĝenerala Utilo), kiu ĉiamaniere volis plibonigi la instruadon. La harlema 
sekcio de tiu societo iniciatis la fondon de edukejo por instruistoj. Ekde 1796 la lernantoj de tiu 
lernejo eklernis pri la instruado de infanoj dum tri jaroj kaj, laŭ kontrakto kun la gepatroj, la 
instruontoj ricevis poste sian diplomon kaj ekinstruis en lernejoj. Sub la direktoro Prinsen la instruista 
edukejo fariĝis internacie konata. La nederlanda nomo por la lernejo estas Kweekschool, kio signifas 
‘kultivejo por instruistoj’.  

 
PIETER TEYLER VAN DER HULST 
 
Komercisto pri drapo kaj silko kiu ege riĉiĝis, li en sia testamento aranĝis ke oni fondu muzeon en kiu 
liaj ampleksaj kolektoj de libroj, gravuraĵoj, pentraĵoj, desegnaĵoj, fosilioj, birdoj, fizikaj instrumentoj 
kaj moneroj estu konservataj. Tia kolektado estis hobio de riĉuloj en tiu tempo. Oni malfermis la 
muzeon en 1784 kaj ĝi estas la plej malnova privata muzeo de la eŭropa kontinento. La t.n. ovala 
salono estas ankoraŭ en sia origina stato. Okazas regule specialaj ekspozicioj en la muzeo. 
Vidu:  https://www.teylersmuseum.nl/nl 
 
 

https://www.teylersmuseum.nl/nl
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La Teyler-muzeo ĉe la Sparne-rivero. En la muzeo estas kolektoj de fosilioj, libroj  
(biblioteko), lumineskaj ŝtonoj, gravuraĵoj, pentraĵoj kaj instrumentoj pri fiziko 
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La Teyler-muzeo kun la Granda Bavo-Preĝejo en la fono 
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….KAJ FINE DE LA 18-A JARCENTO MALKONTENTO 
 
La malkontento de civitanoj pri la ekonomia kaj politika situacioj ankaŭ en Harlemo kondukis al 
ŝanĝoj. Civitanoj kontraŭis la militistojn de la reganta Oranĝa princo Vilhelmo la Kvina en la urbo.  En 
1787 oni proklamis reglamenton por ke la urbo estu pli demokrate regata. Nova urbestraro 
ekfunkciis. Sed la reĝo de Prusio, frato de la edzino de la reganto Vilhelmo la Kvina, sendis trupojn 
por helpi restarigi la aŭtoritaton de la Oranĝa familio. Ankaŭ la rezisto en Harlemo kolapsis.  
La princo nomumis novan urbestraron, el kiu la plimulto venis de ekster la urbo. Harlemaj civitanoj 
malkontentis pri tio. Kiam la Princo Vilhelmo la Kvina poste vizitis la urbon, multaj Harlemanoj 
proteste fermis la fenestroŝutrojn. Kelkaj civitanoj deziris ke Francio post la Revolucio subtenu ankaŭ 
ilin en ilia batalo por Libereco, Egaleco kaj Frateco. Ili fondis en 1794 revolucian klubon kaj kiam la 
franca armeo venkis la armeon de la holanda respubliko en januaro 1795, oni starigis liberecarbon 
sur la Grandan Placon kaj centoj da civitanoj dancis ĉirkaŭ la arbo.    
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LA PERIODO DE FRANCA SUPERREGO 
 
En 1795 la francaj trupoj invadis la nederlandan respublikon kaj eniris ankaŭ Harlemon. Sed la ĝojo 
de la harlemanoj mallonge daŭris ĉar ili devis pagi impostojn al la francaj okupantoj. La financa 
situacio de la urbo plimalboniĝis.  
Rezulto de la franca okupado estis ke Nederlando fariĝis unueca ŝtato kun provincoj kiuj perdis sian 
antaŭan memstarecon. Ekfunkciis konstitucio kaj urboj fariĝis komunumoj kiuj devis obei kion oni 
decidis en la parlamento en Hago.  
Post kelka tempo Napoleono nomumis sian fraton Ludoviko Napoleono reĝo de Nederlando. 
Ludoviko Napoleono aĉetis bienon en Harlemo rande de la Harlema Arbaro, kiu nomiĝis ‘Welgelegen’ 
(bone situita). Nuntempe ĝi ankoraŭ situas en la sama loko kaj estas sidejo de la provinca estraro  
de Nord-Holando. 
 

 
 

‘Welgelegen’, la nuna sidejo de la provinca estraro Nord-Holanda 
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’Welgelegen’ fotita el la Harlema Arbaro. Notu la cervojn kaj la muzikokioskon 
Sur la herbejo Vlooienveld (pula kampo) oni organizas popkoncerton  

je la 5a de majo kiam oni memorigas la liberigon en 1945   
 
Ludoviko Napoleono devis abdiki en 1810 pro kvereloj kun sia frato, la imperiestro. Napoleono 
aneksis Nederlandon. Li vizitis la urbon Harlemo en 1811 kaj li i.a. en Teyler-muzeo volis rigardi kion 
oni posedas. La registron de posedaĵoj li tamen neniam ricevis pro tio ke Napoleono devis foriri post 
sia malvenko en 1813.  
Oni reformis la publikan administracion laŭ franca modelo: ekestis urba registrado de civitanoj, 
katastro kaj nova justica sistemo. Pro tio ke la komerco kun Anglio forfalis, kaj pro la impostoj la 
ekonomio de Harlemo pli kaj pli malboniĝis. En certa momento, triono de la urbaj loĝantoj dependis 
de la ĉiutaga nutraĵodisdonado. En novembro 1813, post la venko de la aliancanoj super Napoleono, 
venis rusaj trupoj al Harlemo. La tiama urbestraro unu jaron poste devis eksiĝi kaj cedi la regadon de 
la urbo al aliaj personoj. 
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LA FERA EPOKO 1815-1914 
 
Dum longa tempo la harlema urbestraro volis logi riĉulojn al la urbo, por ke la aliaj loĝantoj per siaj 
servoj povu enspezi monon. Daŭris ĝis la sepdekaj jaroj de la 19-a jarcento antaŭ ol la industrio en 
Harlemo fariĝis pli grava. 
Dum la tuta deknaŭa jarcento la urbestraro konsistis el loka elito kiu favoris liberan komercon kaj 
limigon de la rolo de la ŝtato kaj industriestroj. Cetere, nur riĉaj loĝantoj kiuj pagis certan sumon de 
imposto, rajtis voĉdoni por elekti parton de la urbestraro. La kunsidoj de la urbestraro dum longa 
tempo restis nepublikaj. Tio ŝanĝiĝis nur post la akcepto de la konstitucio de 1848 (verkita de 
Thorbecke).  
 
La situacio ekonomia de la urbo restis malbona. En 1859 duono de la loĝantoj devis esti subtenata de 
la urbaj instancoj. La malbona ekonomia situacio kaŭzis malriĉon, troan drinkadon kaj malsanojn,  
ankaŭ pro la malbona higiena situacio. El la kloakoj la malpuraĵoj fluis en la kanalojn. Oni ĵetis ankaŭ 
kadavrojn en la kanalojn. En 1866 ekflamis ĥolero, du jarojn poste estis epidemio de morbilo kaj tifo. 
Poste, en 1878 la urbestraro transprenis la taskon pri la forigado de malpuraĵoj kaj kadavroj kaj 
premiis oficistojn kiuj prenis kadavrojn el la akvo. Oni komencis kolekti fekaĵojn kaj urinon per 
bareloj. Laboristoj de la komunumo zorgis pri la sistemo de kolektado. En la fino de la jarcento oni 
komencis konstrui subteran kloakan sistemon.  
 
En la 1850-aj jaroj iuj pensis ke la fetoron en la kanaloj kaŭzas la tekstilfabriko de Prévinaire, sed oni 
ne volis ke la fabriko foriru el Harlemo ĉar laboris tie pli ol 900 homoj. Aliaj homoj diris ke pri la fetoro 
en la kanaloj kulpas la sekigado de la Harlema Lago en 1852 (legu poste sub “Pri Cruquius-muzeo”). La 
daŭra fetoro kondukis al tio ke oni plenigis diversajn kanalojn per tero. Ekzemplo estas la malnova 
kanalo (Oude Gracht), kiu nun nomiĝas plenŝutita malnova kanalo. 
En la fino de la jarcento oni rekonstruis la urbon grandskale, ĉar pliintensiĝis la trafiko kaj la stratoj 
estis tro mallarĝaj. La urbaj muroj kaj pordegoj malaperis escepte de la Amsterdama Pordego kiu 
ankoraŭ ekzistas kaj troviĝas en la orienta parto de la urbo. En aliaj partoj de la urbo, ekz. e en 
Kruissstraat, oni markis la konturojn de la iama Krucpordego per ŝtonoj en la pavimo. 
 

PARKOJ 
 
Jan David Zocher jr. kiu famiĝis kiel ĝardenarkitekto (li projektis plurajn parkojn en pejzaĝa stilo en 
diversaj partoj de Nederlando), ekhavis la taskon projekti parkojn por promeni en la urbo sur la lokoj 
kie oni malkonstruis domaĉojn. Per tiuj parkoj la urbestraro esperis allogi riĉulojn al la urbo. Oni 
konstruis diversajn parkojn en la urbo kiel Frederikspark, Statenbolwerk, Kenaupark, Ripperdapark kaj 
Florapark. Zocher projektis ankaŭ la tombejon Noorderbegraafplaats kie multaj harlemanoj trovis 
sian lastan ripozlokon. Ekde 1821 estis malpermesite enterigi la mortintojn en la preĝejoj enurbaj, kio 
estis la kutimo ĝistiama.   
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La Amsterdama Pordego, la nura urba pordego konservita 
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‘CAMERA OBSCURA’   
 
S.ro Nicolaas Beets, pastoro kaj verkisto, verkis faman libron kiu bone skizas la etoson en Harlemo en 
la 19-a jarcento. La libro, Camera Obscura, eldoniĝis en 1839. La verko estas mild-ironia pri la 
konduto de harlemaj burĝoj. La amsterdama nevo Nurks dum promenado en la Harlema Arbaro 
parolas pri ‘stulta urbeto’ por karakterizi Harlemon. Nurks en la nederlanda lingvo signifas 
grumblanta, malafabla. En la Harlema Arbaro staras grupo de statuoj ĉirkaŭ fontano kiuj rilatas al la 
figuroj el ĉi tiu libro de Beets.1  
 

 
 

Monumento kun figuroj el ‘Camera Obscura’ de Beets en la Harlema Arbaro  
skulptitaj de la artisto Jan Bronner 

                                                             
1 H.C. Mees tradukis parton de ‘Camera Obscura’ en Esperanton (‘El la Camera Obscura’, 1923) 
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Figuro el ‘Camera Obscura’ 
 

 
 

Printempaj anemonoj en la apuda arbaro 
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Statuo de la verkisto Hildebrand, pseŭdonimo de Nicolaas Beets 
 
KATEDRALA BAZILIKO 
 
La katedralo Sint Bavo (Sanktulo Bavo) apartenas al la romkatolika diocezo de Harlemo-Amsterdamo. 
La katedralon fondis episkopo Bottemanne. Joseph Cuypers estis la famkonata arkitekto de ĉi tiu 
katedralo kiu situas en la okcidenta parto de la urbo. Samkiel ĉe la pli malnova Granda Preĝejo en la 
centro de la urbo la nomo rilatas al la patrono de la urbo, la Sanktulo Bavo. Oni komencis la 
konstruadon en 1895 kaj tio daŭris ĝis 1930. La Papo Pius XII proklamis ĝin baziliko en 1948.  
La stilo de la katedralo estas novgotika kaj romanika. Tion oni povas bone vidi ĉe la enirejo kiu 
memorigas pri malnovaj katedraloj. En la interno oni trovas spurojn de islama kaj hinda ornamaĵoj 
kiujn la arkitekto ŝatis. Oni uzis flavajn brikojn por la interno de la preĝejo. Du turoj staras 
ambaŭflanke de la enirejo. La grandan verdan kupolon kun la orumita kruco oni povas vidi de 
malproksime. Interne la Willibrord (Vilibrord)-orgeno estas unu el la vidindaĵoj. Oni povas regule 
aŭskulti orgenkoncertojn, samkiel en la Granda Preĝejo en la centro.  
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La katedrala Bavo-baziliko  
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LA EKFLORO DE INDUSTRIO 1839-1940   
  
La reĝo Vilhelmo la Unua volis stimuli industrion en pluraj holandaj urboj. Tiucele li kontaktis tri 
estrojn de kotonfabrikoj el la sudaj Nederlandoj por establi fabrikon en Harlemo. Temis pri 
Prévinaire, Wilson kaj Poelman; la reĝo sufiĉe entuziasmis pri tiuj entreprenoj. La ideo estis ke la 
produktitaj varoj estu vendataj precipe en la kolonioj pere de la Nederlanda Komerca Societo (NHM), 
kiu posedis monopolon pri la komerco kun la nederlanda kolonio Indië (Orienta Hindio, nuntempa 
Indonezio). La fabrikoj povis daŭrigi sian laboron nur pro la subvencioj kiujn la ŝtato donis al la 
kompanioj per fiksita aĉetprezo kiu superis la averaĝan prezon en la merkato. Sed tio ne estis sufiĉa. 
La fabrikoj de Poelman kaj Wilson ĉesis unue. La konkurenco el Twente (regiono Tvento) kaj Brabant 
(provinco Brabanto) montriĝis tro granda. Prévinaire ankoraŭ daŭrigis, produktante imitan batikon 
kiun oni eksportis al pluraj landoj.   
 

 
 

Plaketo pri la malfermo de la unua fervoja linio inter Amsterdamo kaj Harlemo en 1839 
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FERVOJOJ 
 
En 1839 la unua fervoja linio de Nederlando ekfunkciis inter Amsterdamo kaj Harlemo. La linion 
ekspluatis Holanda Fervoja Societo (HIJSM). Unue la fervoja linio finiĝis apud la Amsterdama 
Pordego, sed poste, kiam pli da fervojaj linioj estis malfermitaj, oni translokis la stacidomon al la nuna 
loko (en 1905). La stacidomo estis projektita de la arkitekto Margadant kaj estas konsiderata kiel la 
plej bela stacidomo de Nederlando. Ĝi montras la stilon de Art Nouveau, Novarto.  
Pro la pliampleksiĝo de la fervoja reto en Nederlando, por kiu oni utiligis precipe monon el Anglio kaj 
Germanio, la fervoja kompanio HIJSM bezonis pli da ripareblecoj. Ĝi koncentris la riparlaborojn en la 
riparejo en Harlemo. Ekfunkciis tie forĝejo, kuprofandejo kaj kaldronfarejo. Kelkfoje oni  
(fin)konstruis ankaŭ vagonojn. Entute en 1909 pli ol 10 procentoj de la harlemaj loĝantoj laboris en 
tiuj laborejoj. Vagonojn konstruis la firmao Beijnes en Harlemo. Ĝis nun ekzistas fervoja riparejo en 
Harlemo.   
 

 
 

Alia plaketo en la stacidomo de Harlemo 

 
DROSTE  
 
En la jaro 1863 s.ro Droste malfermis butikon en la urbo kie li vendis kukojn kaj ĉokoladon kiel 
specialaĵojn. La klientoj povis aĉeti ankaŭ kruĉon kun ĉokoladlakto kaj ĉokoladpastelojn, per kiuj la 
firmao Droste famiĝis. Droste volis ne nur vendi ĉokoladon, sed ankaŭ produkti ĝin el kakaofaboj. Tio 
ne eblis en la centro de la urbo pro la (malbon)odoro, sed jes eblis ekster la urbo, apud la Sparne-
rivero. Tie Droste konstruigis tute novan fabrikon por produkti ĉokoladon. Famkonata estas la bildo 
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de la flegistino kiu alportas kruĉon kun ĉokoladlakto. Sur la plado estas la skatolo sur kiu troviĝas la 
flegistino kiu .. alportas kruĉon kun ĉokoladlakto, k.t.p. Tiu bildo, en kahela formo, sur la muro de la 
antaŭa fabriko estas nun oficiala monumento. Nuntempe la fabriko ne plu estas tie. Sube en la eksa 
fabriko troviĝas nun restoracio. Alia simbolo kiu estas konata estas la Droste-simbolo por la pasteloj:  
dika viro kiu deprenas sian ĉapelon.  

 

 
 

La eksa fabriko de Droste ĉe la Sparne-rivero 
La flegistino kun ĉokoladlakto sur la fasado  
atestas pri la antaŭa fabriko de ĉokolado 

 

KRESKANTA URBO 
 
En la komenco de la 20-a jarcento konstruentreprenistoj ekhavis pli da ebloj konstrui novajn domojn 
en diversaj partoj de la urbo. Malnovaj biendomoj malaperis kaj oni novkonstruigis tutajn kvartalojn 
precipe por la pli riĉaj loĝantoj. 
Kvartaloj kiel Zuiderhout kaj Bos en Vaart karakteriziĝas per diversaj arkitektaj stiloj: la svisa ĉaleda 
stilo, la angla biendoma stilo, la novarta stilo kaj la amsterdama skolo. 
La urbestraro ne okupiĝis pri la bezono je favorprezaj loĝejoj por malriĉaj homoj. Sed ekestis 
kooperativaj asocioj por konstrui loĝejojn por laboristoj. Ĉar mankis mono, tiuj loĝejoj ofte ne estis 
komfortaj, sed malgrandaj, humidaj kaj trablovataj. Nur post la akcepto de la Woningwet (leĝo pri 
loĝigo) en 1901 la urbestraro ne plu povis eviti reguligan kaj kontrolan taskojn rilate la loĝadon de 
harlemanoj. Pro tio la kvalito de la loĝejoj de kooperativaj laboristaj asocioj plialtiĝis. Patrimonium-
kvartalo en la norda parto de la urbo ekzemple estas konstruita en la periodo 1921-1923. 
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Fasado en la ĉaleda stilo de loĝejo apud la provinca palaco.   
 
 
PEZA INDUSTRIO 
 
S.ro Hendrik Figee komencis fabrikon de maŝin(er)oj en la jaro 1871, kiam li produktis gruon kaj en 
1873 la unuan vapordragmaŝinon. Kiam en la finaj jaroj de la 19-a jarcento oni transiris al elektraj 
motoroj, la fabriko sekvis la evoluon kaj produktis elektrajn maŝinojn. Oni ne povis produkti ĉion 
mem, tiel ke oni petis helpon de la kompanio Stork el Hengelo. Poste, Stork transprenis la 
entreprenon de Figee. Figee estas ankaŭ fama pro tio ke li fondis la unuan metilernejon en la urbo. La 
lernantoj ne nur lernis pri tekniko, sed ankaŭ lernis fremdajn lingvojn pro la bezono eksporti  
maŝinojn.  
 

HENDRIK LORENTZ 
 
S.ro Hendrik Antoon Lorentz estas Nobelpremiito, kiu de 1912 ĝis 1928 vivis en Harlemo. Li estis 
profesoro pri teoria fiziko. En 1902 li kune kun Pieter Zeeman gajnis la Nobelpremion pri fiziko. Por 
Albert Einstein Lorentz estis kvazaŭ patro; li regule vizitis lin en Lejdeno. Lorentz fariĝis kuratoro de la 
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t.n. Fizika Kabineto de la Teyler-fondaĵo. Li ankaŭ fariĝis sekretario de la Holanda Societo pri Sciencoj, 
kiu havas sian sidejon en la Hodson-domo apud la Sparne-rivero.  
Anekdoto pri Lorentz rakontas ke dum lekcio pri la relativecteorio, kiun Einstein ĉeestis, Lorentz diris 
ke Einstein povos vere pli bone ekspliki tiun, sed ke Einstein ne reagis al tiu invito. Laŭdire, Einstein 
poste diris al Lorentz ke li neniam aŭdis tiel bonan klarigon de siaj ideoj. 
 

 
 

Hendrik Lorentz 
ANTONY FOKKER 
 
S.ro Antony Fokker naskiĝis en Javo, tiama nederlanda kolonio Nederlanda Hindio (nun Indonezio). Li 
estis la filo de kafokultivisto. En 1894 la familio Fokker venis al Harlemo. Antony interesiĝis multe pri 
la konstruado de aviadiloj. Li ŝanĝis sian edukadon por muntisto al edukado por konstrui aviadilojn. 
En 1910 li konstruis sian unuan aviadilon, kiun li nomis De Spin (la araneo).  
En la 31a de aŭgusto 1911, la datreveno de Wilhelmina (Vilhelmina), la reĝino, li flugis la unuan fojon 
super Harlemo per la tria versio de De Spin. Li flugis ĉirkaŭ la turon de la Granda Preĝejo kaj rikoltis 
laŭtan aplaŭdon de la alfluinta homamaso.    
Antaŭ la Unua Mondmilito Fokker jam konstruis aviadilfabrikon en Germanio, kiun la germanaj 
aŭtoritatoj transprenis dum la milito. Fokker povis resti direktoro. Pli ol 700 militaviadilojn oni 
konstruis en la fabriko. 
Post la milito la aliancanoj malpermesis ke Germanio konstruu plu militilojn. Fokker reiris al Harlemo 
kaj li fondis aviadilfabrikon en Nederlando. Li sukcesis importi multajn erojn de aviadiloj en 
Nederlandon trajne kaj kontrabande.   
 

LA URBA TEATRO 
 
La harlema entreprenisto J. C. Krol donacis gravan sumon al la urbestraro por ke ĝi fondu urban 
teatron. La urbestraro akceptis kaj en 1918 la urba teatro oficiale estis inaŭgurita. La teatro troviĝas 
ĉe Wilsonsplein en la okcidenta parto de la urbo. La teatron projektis J.A.G. van der Steur. La stilo de 
la konstruaĵo estas holanda variaĵo de la novrenesanca stilo. En 2003 oni komencis rekonstruadon kiu 
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daŭris ĝis 2008. La blueca ekstero de la malantaŭa alkonstruita parto iel similas glacitorton, pro tio la 
teatro ekhavis tiun kromnomon ĉe la loĝantoj.  
  

 
 

La urba teatro de Harlemo (1918)  
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KRESKANTA HARLEMO 1918-1940 
 
Nederlando restis neŭtrala dum la Unua Mondmilito, sed malabundis la varoj, tiel ke en Harlemo eĉ 
ekestis ribelo pro malsato. Dum la Unua Mondmilito estis inter 4000 kaj 5000 militistoj en Harlemo. 
Pli ol 4000 belgaj rifuĝintoj alvenis en oktobro 1914 en Harlemon. La plejparto de ili reiris post la 
milito, sed kelkaj restis en la urbo. 
Pro la milito kaj la problemoj pri provizado per karbo kaj aliaj vivnecesaĵoj oni en Nederlando decidis 
enkonduki porciuman sistemon por kontraŭi spekuladon kaj nigran komercon. Ankaŭ publikaj 
kuirejoj ekestis kaj la nombro da senlaboruloj ege kreskis. La situacio de la laboristoj fariĝis ĉiam pli 
malbona, tiel ke ĉie ekestis ribeloj kaj oni forrabis varojn el butikoj. Post la milito la mizero ankoraŭ 
ne estis finita pro la epidemio de la t.n. hispana gripo.  
 

HARLEMO ANEKSAS  
 
Post la unua mondmilito la ekonomio komencis kreski kaj la urbo ekhavis pli da loĝantoj. Unue la 
urbestraro ne konsentis pri planoj por pligrandigi la urbon, sed poste jes. Tiel kvartaloj de apudaj 
komunumoj Heemstede (Hemstede), Bloemendaal (Blumendal) kaj Spaarnwoude (Sparnvaŭde) estis 
aneksitaj en 1927. Tiamaniere Harlemo ne nur ekhavis pli da loĝantoj, sed ankaŭ ekhavis pli da spaco 
por konstrui domojn. 
 

EKONOMIA KRIZO  
 
La ekonomia krizo post 1929 trafis ankaŭ Harlemon. La tiama nederlanda registaro opiniis ke oni ne 
devalutu la nederlandan guldenon. Pro tio la nederlandaj varoj fariĝis tro kostaj kompare kun 
alilandaj varoj. La fabriko de Beijnes kiu produktis vagonojn, devis maldungi 400 laboristojn el 560. 
Multaj aliaj fabrikoj tamen devis tute fermi la pordojn. En 1936, dum la kulmino de la krizo, 7716 
homoj estis senlaboraj en Harlemo, 15% de la laborantaro. Ili ricevis socialan subtenpagon per kiu oni 
apenaŭ povis vivteni sin. Kiam la registaro decidis devaluti la guldenon en 1936, tio tuj havis bonan 
efikon al la eksporto. 
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DE LA DUA MONDMILITO ĜIS NUN 
 
Dum la Dua Mondmilito (1940-1945), la nazioj ankaŭ en Harlemo deportadis judojn, romaojn, 
samseksemulojn kaj politikajn kontraŭulojn. Multaj kulturaj asocioj estis malpermesitaj, i.a. ankaŭ 
Esperanto-asocioj, ekde 1941. Entute 690 el 1100 judoj estis mortigitaj de la nazioj. En la centro de 
Harlemo, apud Toneelschuur (teatrejo) estas memorloko por ili sur Philip Frank-placo. Philip Frank 
estis ĉefrabeno en Nord-Holando kaj mortpafita kiel ostaĝo en la dunoj en 1943. 
  

 
 

La memormonumento pri la deportitaj harlemaj judoj  
 
Ĉe Westergracht (Ŭestrgraĥt) de kie oni deportadis judojn al la Westerbork (Ŭestrbork)-koncentrejo 
en la norda provinco Drento, en la 25a de oktobro 1944 harlemaj rezistadbatalantoj mortpafis Fake 
Krist, kiu estis policoficiro kaj nazio (NSB2-ano). Reprezalio sekvis, deko da malliberuloj estis 
mortpafitaj. Ankaŭ aliaj homoj fariĝis viktimo de reprezalio. Sur Dreef (aleo) apud la provinca palaco 
estas monumento kiu simbolas viron mortpafotan. 
Pro malprecizaj bombadoj falis ankaŭ viktimoj. En la 16a de aprilo 1943 84 homoj en Amsterdamse 
buurt (orienta kvartalo) mortis pro bomboj el aviadiloj de la aliancanoj kiuj devus trafi la fervojon. 
Dum la milito aktivis pluraj grupoj de rezistadbatalantoj en la urbo. 
 

                                                             
2 NSB estis la Naci-Socialista Movado en Nederlando, kiu gloris la naziismon 
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La monumento por la reprezalie mortpafitaj civitanoj sur Dreef-aleo 
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HANNIE SCHAFT 
 
Hannie Schaft estis juna harlema studento kiu aliĝis al perarmila rezistgrupo. Ŝi estis membro de la 
Komunista Partio de Nederlando. Kun aliaj ŝi plenumis kontraŭleĝajn agadojn kaj plurfoje mortigis 
perfidulojn. Mallonge antaŭ la fino de la milito, oni haltigis ŝin dum vojkontrolo kaj trovis pistolon kaj 
malpermesitajn ĵurnalojn de la rezista movado. Ĉar ŝi farbis siajn harojn nigraj (kiuj origine estis 
ruĝaj), la nazioj unue ne rekonis ŝin. La nazioj poste eltrovis kaj oni ekzekutis ŝin kelktage antaŭ la 
liberiĝo en la dunoj de Overveen kie nun estas honortombejo por rezistadbatalantoj. La verkisto Teun 
de Vries verkis libron pri ŝi kun la titolo ‘La knabino kun la ruĝaj haroj’. Poste oni faris ankaŭ 
samtitolan filmon. Ankaŭ la verkisto Harry Mulish, denaska harlemano, verkis libron kiu rilatas al tio: 
De Aanslag (La Atenco). Ankaŭ tiun libron oni filmigis. 
En Kenau-parko troviĝas nun statuo de virino kiu liberigas sin, honore al Hannie Schaft kaj farita de 
ŝia amikino Truus Menger, kiu estis artisto kaj kunbatalantino. 
 

 
 

La monumento memore al Hannie Schaft en Kenaŭparko 

 
CORRIE TEN BOOM   
 
La familio Ten Boom estis vaste konata en Harlemo pro tio ke ili ĉiam helpadis al homoj kiuj bezonis 
helpon. Ili faris tion el profunde kristana konvinko. La juvelbutiko en Barteljorisstraat estis dum la 
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milito adreso por kaŝi homojn kiuj alie estus deportataj. Iuj perfidis la patron Casper kaj la filinojn 
Betsie kaj Corrie. Gestapo-polico arestis ilin en februaro 1944. Gestapo-policanoj tamen ne povis trovi 
la kaŝejon kie estis kaŝitaj judoj. Post du tagoj, kiam la Gestapo-anoj estis foririntaj, oni povis liberigi 
la kvar judojn kiuj kaŝis sin tie. 
La patro Casper poste mortis en malliberejo (‘Oranĝa hotelo’) en Scheveningen (Sĥeveningen) kaj 
Betsie mortis en la koncentrejo Ravensbrück  en Germanio. Pro administra eraro oni liberigis Corrie 
en decembro 1944.  
Corrie famiĝis en Usono kie ŝi faris multe da evangelia misiista laboro. Oni povas viziti la muzeon pri 
Corrie ten Boom en difinitaj horoj kaj sub gvidado. 
 

MALSATO 
 
La vintro de la jaro 1944 al la jaro 1945 estas konata kiel malsatvintro. Mankis manĝo, brulaĵoj kaj 
aliaj vivnecesaĵoj al multaj loĝantoj de okcidenta Nederlando, kiu ankoraŭ estis okupita de la nazioj. 
Multaj homoj mortis pro malsato en la urboj. Oni iris serĉi nutraĵon en la kamparo (‚malsatvojaĝoj‘). 
En februaro la sveda Ruĝa Kruco rajtis disdoni iom da pano kaj margarino kaj en marto sekvis la 
nutraĵparaŝutadoj far anglaj aviadiloj. Je la oka de majo 1945 fine kanadaj trupoj eniris Harlemon kaj 
la loĝantoj povis denove libere spiri. 
 

HARLEMO - FLORURBO 
 
Harlemo jam en la deksepa jarcento havis renomon de florurbo pro la tulipa kultivado en apudaj 
kampoj. Poste, en la deknaŭa jarcento, la familio Krelage multe faris por kultivi novajn variojn de 
bulboj. Jakob kaj Ernst Krelage sisteme krucis bulbovariojn por ekhavi pli belajn florojn. Ili estis 
kunfondintoj de la Ĝenerala Asocio por Bulbokultivado, kiu organizis ekspoziciojn (la unuan en 1861), 
komercan borson kaj ĵuriojn. La Krelagehuis (domo de Krelage) estis la centro de la bulbokomerco. En 
1972 fajro detruis ĝin. Oni ne rekonstruis ĝin pro tio ke intertempe la centro de bulbokultivado ne plu 
estis en Harlemo. Nun estas garaĝo sur tiu loko apud Leidsevaart (kanalo al Lejdeno). 
Post la Dua Mondmilito oni komencis novan tradicion en aprilo, la tradicion de florprocesio inter la 
urboj Noordwijk (Nordvejko) kaj Harlemo. Tiu florparado konsistas el ĉaroj bele ornamitaj per 
hiacintoj, narcisoj kaj tulipoj kiuj simbolas ĉiuspecajn figurojn kaj scenojn. La florprocesio trairas la 
florbulban regionon, akompanata de blovorkestroj kaj fine haltas en Harlemo. Ĉiujare venas multaj 
turistoj por spekti la bele ornamitajn ĉarojn. 
En la kvindekaj jaroj la urbestraro ekhavis la ideon reklami Harlemon kiel Florurbon kaj tiucele oni 
dungis la t.n. florknabinojn, kiuj, ĉiuj same vestitaj, disdonas florojn, ekz.e narcisojn, al preterpasantoj 
en la harlemaj stratoj kaj sur la stacidoma placo. 
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Ĉaroj el la Florprocesio 2018: Drako kaj Muzikiloj 
La odoron de hiacintoj vi mem elpensu… 

 
ARTISTA SOCIETO TEISTERBANT 
 
Post la dua mondmilito, en 1949, la verkisto Godfried Bomans fondis la artistan societon Teisterbant 
kiu havis sian sideojn en restoracio ĉe la granda placo en la centro de la urbo. Partoprenis la societon 
pluraj konataj nederlandaj verkistoj kiel Harry Mulisch, Louis Ferron, Harry Prenen kaj Barend Rijdes. 
Bomans kaj Prenen fondis tiel nomatan Rijnlandsche Academie (Rejnlandan Akademion) kiu fakte 
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estis kaŝnomo por ilia agado kontraŭ la plano de la urbestraro por forigi belan kanalon en la centro, 
nome Bakenessergracht. Nome de la respektinda akademio la du verkistoj sendis urĝan leteron al la 
urbestraro por preventi la forigon de la kanalo. Ili havis sukceson: la urbestraro estis imponita kaj 
lasis la kanalon kun akvo. Ĝis nun Bakenessergracht prezentas belan urban panoramon.  
 

 
 

Bakenessergracht – kanalo  
 
La Bakenessergracht estas apud la Bakenessertoren, turo de preĝejo kiu estas tipe blanka kaj distinge 
reliefigas sin en la harlema ĉielo. La preĝejo ne plu estas uzata por diservoj, sed por ekspozicioj de 
artaĵoj kaj koncertoj. 
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La Bakenesser-preĝeja turo  
POPKULTURO 
 
Harlemo havas ne nur teatron (el 1918; donaco de riĉa harlemano), teatrejon (Toneelschuur, 
projektitan de Joost Swarte, desegnisto de bildstrioj), koncertejon kaj kinejojn, sed ankaŭ 
popkulturan podion kiu nomiĝas Patronaat. Ekde la sesdekaj jaroj de la pasinta jarcento estis artistoj 
en Harlemo kiuj kantis kaj trobadoris en kafejoj. Coby Schrijer, sed ankaŭ Boudewijn de Groot, Ernst 
Jansz, Lenny Kuhr, Astrid Nijgh kaj Elly kaj Rikkert Zuiderveld estas konataj trobadoroj el tiu tempo 
kiuj havis tutlandan renomon. Lennaert Nijgh kiel poeto kaj tradukisto liveris i.a. tekstojn por la 
kantoj de Boudewijn de Groot. Honore al Lennaert oni starigis monumenton en Oude Groenmarkt kiu 
montras la literojn A kaj Z. 
En aŭgusto okazas ĵaza semajnfino sur la granda placo en la centro de la urbo. 
En la Liberiga Tago (la 5a de majo) okazas popkoncerto en la Harlema Arbaro dum kiu muzikas famaj 
popmuzikistoj. 
 

FILMO 
 
En la komenco de la dudeka jarcento Harlemo estis ankaŭ konata kiel filmurbo pro la fabriko 
Hollandia. En 1913 la fabriko, kiun iniciatis Maurits Binger, produktis la unuan nederlandan filmon, 
De Levende Ladder (‘La Vivanta Ŝtupetaro’) kaj inter 1912 kaj 1922 80 procentoj de la nederlandaj 
filmoj estis produktataj en Harlemo kaj ĉirkaŭaĵo. En 1919 Julius Stoop, antaŭa partnero de Binger en 
la filmfabriko Hollandia, fondis Polygoon-filmfabrikon kiu longtempe produktis filmĵurnalojn por la 
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kinejoj kiuj famiĝis en la tuta Nederlando. En tiu tempo la televido ankoraŭ ne ekzistis kaj tiu 
filmĵurnalo estis bona maniero por atingi grandan publikon kun bildoj pri aktualaĵoj. 
 

SPORTO 
 
Konataj sportistoj el Harlemo estas Pim Mulier, Kick Smit, Adriaan Paulen kaj Yvonne van Gennep. 
Pim Mulier estis konata sketisto kiu neoficiale sketis la tutan Elfstedentocht (dekunu-urban rondiron 
en Frislando) en 1890. Poste li tre aktivis en la organizado de tiu frisa evento kaj aliaj sketaj eventoj. 
Oni havas harleman sportejon kiu portas lian nomon, ĉar li ankaŭ aktivis en aliaj sportoj. 
Kick Smit estis konata futbalisto, la plej konata el Harlemo. Li sportis en sia klubo HFC kaj partoprenis 
plurajn interlandajn futbalmaĉojn. Adriaan Paulen  estas konata figuro el la atletika mondo. Li aktivis 
en la nederlanda atletika unio kaj en la internacia atletika federacio. 
Yvonne van Gennep estas konata rapidsketistino, kiu i.a. gajnis tri orajn medalojn dum la Olimpiaj 
Ludoj en Calgary, Kanado, en 1988.   
Harlemo havas bazpilkan klubon (Haarlem Nicols) kiu plurfoje gajnis la Eŭropan Pokalon. Alternjare 
okazas dum tuta semajno en la somero internacia turniro en Pim Mulier-stadiono.  
Ekzistas ankaŭ tradicio pri ĵudo en Harlemo, jam de 1948. Estis la familio Van der Geest kiu multe 
aktivis por kulturi internacie konatajn ĵudosportulojn. 
 

MUELEJO EN HARLEMO 
 
Ekzistis multaj mueliloj en Harlemo, precipe en la deksepa jarcento, kiam oni uzis la ventenergion por 
mueli grenon aŭ segi lignon. Sed iom post iom ili malaperis en la daŭro de la tempo. En 1779 oni 
konstruis la muelilon De Adriaan sur la restaĵoj de antaŭa defenda turo kiu staris ĉe la orienta flanko 
de la Sparne-rivero. Pro tio ke la muelilo pli altas ol la ĉirkaŭaj konstruaĵoj, ĝi kaptis multe da vento 
por mueli grenon. En 1932 fajro detruis la muelilon, kiu dum longa tempo karakterizis la aspekton de 
Harlemo. Sed post monkolektado de privatuloj, oni povis rekonstrui la muelilon kaj ekde 2002 ĝi 
denove funkcias. Dum certaj horoj oni povas viziti ĝin kaj peti gvidadon tra la muelejo. En la muelejo 
estas ekspozicio kiu rilatas al diversaj tipoj de mueliloj kaj la historio. Oni povas ankaŭ aĉeti farunon 
kiun oni produktis surloke. 
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La muelejo Adriaan ĉe la Sparne-rivero, rekonstruita laŭ antaŭa modelo 
 
NOVA LEGENDO   
 
Kiel jam dirite, pri la pasinteco ekzistas diversaj legendoj kaj mitoj. Harlemanoj ŝatas ilin kaj kreas de 
temp’al tempo novan legendon. Tiel, ĉe la ponto al Bakenessergracht kaj apud la levponto ĉe la 
Sparne-rivero, oni povas vidi iun monumenton kiu simbolas piedon kun flugiloj. Inventemuloj 
kredigas ke en tiu loko dum dragado oni trovis en la rivero la piedon de statuo el romia templo. La 
piedo laŭdire apartenas al la dio de la komerco..  
 
(Foto de la Piedo sur la venonta paĝo)  
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La piedo de Merkuro 
 

 
HARLEMAJ KORTOJ 
 
Kiel diversaj aliaj malnovaj urboj en Nederlando, ankaŭ Harlemo havas kortojn. Ili estas tipe 
nederlanda historia fenomeno. Ekster Nederlando, oni nur malofte trovas similajn loĝkomunumojn. 
Interalie en Bruĝo (Brugge, Flandrio) kaj Kijlo (Kiel), Klefo (Kleef) kaj Lubeko (Lübeck) en Germanio. La 
plejparton de la kortoj oni trovas en la provincoj Nord- kaj Sud-Holando, kie urboj kiel Lejdeno, 
Harlemo, Alkmaro kaj Amsterdamo havas la renomon de ‘urbo kun kortoj’.  
Harlemo estas speciale renoma pro la kortoj kiujn ĝi havas. Estas vere ke Lejdeno havas pli altan 
nombron ol Harlemo, sed Harlemo posedas pli variajn kortojn; modestajn kiel Hofje van Bakenes, sed 
ankaŭ imponajn kaj monumentajn kiaj Hofje van Staats. Nuntempe Harlemo havas ankoraŭ 18 
kortojn. En la 17a jarcento estis pli ol 40, el kiuj granda parto malaperis en la daŭro de la 18a kaj 19a 
jarcentoj. Ankaŭ en la 20a jarcento ankoraŭ perdiĝis kelkaj. 
Oni povas priskribi korton kiel komplekson de loĝejoj grupigitaj ĉirkaŭ interna ĝardeno. En antaŭaj 
tempoj en tiuj loĝejoj loĝis maljunuloj, plejofte maljunaj virinoj.  Estris la korton karitataj fondusoj. La 
fondon de korto oni povas konsideri frua formo de zorgo pri la maljunuloj. En antaŭaj tempoj – se oni 
ne havis ĉiutagan laboron kaj sekve ne enspezojn – oni dependis de karitato. Feliĉe estis riĉaj 
bonfartaj civitanoj kiuj konstruigis ‘dometojn’ (huijskens)  aŭ ‘ĉambretojn’ (cameren) por malriĉaj kaj 
maljunaj personoj por provizi ilin per ‘tegmento’ por ‘neniu mono’. Ofte tiuj bonfarantoj estis 
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seninfanaj viroj aŭ virinoj kiuj volis utiligi sian monon postmorte en bona maniero. Ligante sian 
nomon al la fondota korto, ili atingis ke kvankam ili ne havis infanojn, ilia nomo tamen pluvivis 
postmorte. 
Jam en la Mezepoko oni fondis kortojn. La plej malnova korto de Nederlando estas la korto de 
Bakenes, fondita en 1395. Sed la plejparton de la ekzistantaj kortoj oni fondis post la Reformacio. 
Eble la kreskanta bonfarto ekde la komenco de la 17a jarcento igis multajn decidi elspezi parton de 
sia kapitalo por karitata celo.  
Kortojn fondis ne nur privatuloj, sed ankaŭ ekleziaj societoj, kiuj per tio provizis loĝeblecon por  
malriĉaj membroj. Krom tio estis la gildoj kiuj fondis kortojn por siaj membroj. 
La fondinto plejofte ne limigis sin al la heredo de mono por la fondo de korto, sed ankaŭ en regularo 
preskribis kiu rajtas loĝejon en la korto kaj kiujn regulojn la loĝantoj devas obei. Por ke persono povu 
eniri la korton, oni devis konformiĝi al certaj postuloj pri sekso, aĝo, religio kaj eventuale profesio.    
La plejparto de la kortoj estis destinita por virinoj. Ili de antikvaj tempoj estis konsiderataj pli kapablaj 
por memmastrumado ol la viroj, kiuj ne havis spertojn pri tio. Por viroj en Harlemo ekzistis Domo por 
Maljunaj Viroj (ekz.e Frans Hals-Muzeo dum certa tempo estis Maljunulejo). Domo por Maljunaj 
Virinoj montriĝis superflua. 
La aĝo en kiu oni rajtis ekloĝi en korto sufiĉe variis. Kelkfoje la aĝo estis 40 jaroj, aliloke la minimuma 
aĝo estis 60 jaroj. Plejofte en la regularo oni zorge vortumis al kiu religia societo la loĝantinoj 
apartenu. Tiel ekz.e estis kortoj por katolikoj, menonitoj, remonstrantoj k.s.  
En la Mezepoko la korto estis vere destinita al malriĉuloj. En postaj epokoj la postuloj fariĝis pli altaj, 
tiel ke ege malriĉaj virinoj neniel povis eniri la korton. Plej ofte oni devis deponi monon por la 
enterigo kiam oni eniris la korton, kelkfoje oni devis ankaŭ aĉeti sian lokon en la korto. Krome oni 
devis kunporti vestaron kaj manĝilaron.  
Loĝi en korto estis – kaj ankoraŭ estas – tre alloge. La enloĝantinoj faris sian propran 
dommastrumadon; ili kuiris mem, mem lavis siajn lavaĵojn kaj havis propran ĝardeneton en la korto 
en kiu ili povis kreskigi iom da legomoj. Krom senpagan loĝadon oni ĝuis “preuves”, pagojn kaj 
konkretajn donacojn en la formo de mono, nutraĵo, trinkaĵo kaj brulaĵo. Ju pli riĉa la korto, des pli 
bonaj estis la “preuves”.  
Krom ĉi tiuj privilegioj, la loĝantinoj havis ankaŭ devigojn. Ili ekz.e bone purigu sian domon. Kiam la 
pordego fermiĝis je la 22a horo vespere, la loĝantinoj estu interne kaj ĉiuj vizitantoj estu for. 
Forrestadi dum unu nokto estis permesite nur kun speciala permeso. Oni ne rajtis blasfemi aŭ drinki. 
Se iu malobservis la regulojn, oni punis ne donante ‘preuves’ al tiu persono aŭ, se tiu persono 
transpaŝis la limojn, forigante tiun el la korto. 
Por esti certa ke la korto estu en bonaj manoj, la fondinto nomumis en sia testamento la unuajn 
estrojn, la regantojn. Ili respondecis pri la financoj kaj la bonfarto de la loĝantoj. Tiucele ili de temp’ 
al tempo kunvenis en la regantoĉambro, kiu plejofte troviĝis en la korto mem.  
En la nuntempo, ofte ne plu loĝas maljunulinoj en la kortoloĝejoj, sed junaj personoj kiuj laboras kaj 
estas en la komenco de sia kariero.  
Estas jenaj kortoj en Harlemo (ni mencias la nomojn en la nederlanda, ne tradukas): 
      
De Bakenesserkamer, Wijde Appelaarsteeg 11 (el la jaro 1395, la plej malnova) 
Vrouwe- en Antoniegasthuis, Klein Heiligland 64 (el la jaro 1440) 
Brouwershofje, Tuchthuisstraat 8 (el la jaro 1472, de bierfarista gildo) 
Hofje van Loo, Barrevoetsstraat 7 (el 1489) 
Frans Loenenhofje, Witte Herenstraat 24 (el 1607) 
Luthers Hofje, Witte Herenstraat 14 (el 1614, luterana) 
Hofje In Den Groenen Tuin, Warmoesstraat 23 (el 1616) 
Hofje Guurtje de Waal, Lange Annastraat 40 (el 1616) 
Bruiningshofje, Botermarkt 9 (el 1626) 
Zuiderhofje, Zuiderstraat 12 (el 1640) 
Hofje van Heijthuisen, Kleine Houtweg 135 (el 1650) 
Wijnbergshofje, Barrevoetsstraat 4 (el 1662) 
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Proveniershofje, Grote Houtstraat 144 (el 1704) 
Hofje van Staats, Jansweg 39 (el 1730) 
Hofje van Noblet, Nieuwe Gracht 2 (el 1761, kalvinisma) 
Hofje van Oorschot, Kruisstraat 44 (el 1768) 
Remonstrants Hofje, Ursulastraat 16 (el 1773; remonstranta) 
Teylershofje, Koudenhorn 64 (el 1787) 
 
Vidu la mapon kun la situo de la kortetoj: 
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Hofje van Loo 
 
En la venonta paĝo fotoj de Teylershofje: 
 
. rigardo al la interno 
. la pordo de la ĉambro por la regantoj kun bela ornamaĵo supre 
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PRI LA HARLEMA ARBARO 

Notindaj estas la floroj printempaj en la Harlema Arbaro. Kiel en multaj bienoj de riĉuloj en la arbaro 

kreskas tipaj printempaj plantoj (nomataj stinzeplanten) kiujn oni plantis ĉe biendomoj kaj kiuj 

sovaĝiĝis. Inter ili anemonoj, sovaĝaj hiacintoj (Hyacinthoides non-scripta), ursa aliumo (Allium 

ursinum), kaj specio de Saksifrago kiun oni populare nomas ‘harlema sonorilaro’ (Saxifraga granulata 

var. plena). En la arbaro oni konservas mortajn arbojn i.a. pro tio ke ili surhavas raran tindrofungon, 

porofungon (Polyporus fomentarius), kiu kreskas tre malrapide.  

 

Allium ursinum 

 

Tindra fungo sur arbo 
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La Harlema sonorilaro (Saxifraga granulata var. Plena)  
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LA ‘CRUQUIUS’MUZEO 

La sekigado de la Harlema Lago 

Antaŭ pluraj jarcentoj situis kelkaj grandaj lagoj en Holando, en malalta, torfhava regiono. La rivero 

Spaarne (Sparne) fluis el la Harlema lago tra Harlemo al la IJ-meer (Ej-lago). Dum grandaj ŝtormoj la 

agitita akvo formanĝis grandajn partojn de la ĉirkaŭa tero kaj el tiuj lagoj estiĝis unu granda Harlema 

Lago, kiu atingis la bordojn de Amsterdamo. 

Ĉar la Harlema Lago ĉiam pligrandiĝis, ĝia akvo fariĝis kreskanta minaco por la nordoriente situanta 

Amsterdamo. Tial, laŭ ordono de la tiama reĝo Willem I, Vilhelmo la Unua (kiu regis de 1813 ĝis 

1840), oni decidis konstrui digon ĉirkaŭ la lagon.  

Sed la ideoj estis pli ambiciaj. Ekzistis jam planoj por sekigi la lagon, kiu en tiu tempo havis grandegan 

surfacon. Jam en la 17a jarcento oni polderigis kelkajn aliajn lagojn en Nord-Holando, sed tiutempaj 

planoj pri la Harlema Lago estis neefektivigitaj pro rezisto de i.a. la urbo Lejdeno. La decida demando 

rilate la polderigon de la Harlema Lago estis: “ĉu tio okazu helpe de vento aŭ helpe de la plej nova 

tekniko?” Tiutempe plej novaj estis vapormaŝinoj. 

Pro la limigitaj kapabloj de ventmueliloj estus necese loki ilin en grupoj de tri, serie (pumpserioj), unu 

post la alia, kaj laborigi ilin kune por pumpi la akvon proksimume kvin metrojn supren ĝis la nivelo de 

Ringvaart (Ringvart, la ĉirkaŭa kanalo kun apuda digo). Entute oni bezonus proks. 160 muelilojn por 

fari la laboron. Vaporpumpa maŝino povis pumpi la akvon en unu fojo kvin metrojn supren. Sed 

vapormaŝinoj, kiel nova ideo, spertis grandan reziston ĉe  multaj homoj. 

Iniciate de la Reĝo Vilhelmo la Unua, alinome ‘la teknika reĝo’, komisiono estis starigita por kompari 

la kostojn kaj la profitojn. Fine montriĝis ke aplikado de vapormaŝinoj estos iom malpli kosta. 

En marto 1838 oni fine decidis sekigi la lagon, ne helpe de la ofte uzitaj kaj tipe holandaj 

ventmueliloj, sed per maŝinoj kiujn laborigis la tiutempe nova energio: vaporenergio.  

La Harlemalaga poldero estas unu el la unuaj polderoj en Nederlando, kiuj estas sekigitaj per 

vapormaŝinoj. Estis tri el tiuj vapormaŝinaj pumpilegoj, kiujn oni baptis per la nomoj de famaj 

hidraŭlikistoj el la nederlanda historio, nome Leeghwater, Lijnden kaj Cruquius (Legvater, Lejnden kaj 

Krukius). Ĉi lasta estas la latinigita nomo de Nicolaas Kruik (Nikolao Kruĉo), termezuristo kiu jam en la 

17a jarcento mezuris ankaŭ temperaturon kaj pluvon. 

La vaporpumpmaŝinoj funkciis tri jarojn seninterrompe, de 1849 ĝis 1852. Ili forpumpis 800 milionojn 

da kubikaj metroj da akvo. Estiĝis 18000 hektaroj da tre fekunda tero, kiu tamen nur post longdaŭra 

batalo kontraŭ akvo, koto, malvarmo kaj malsano povis esti transformata al uzebla tero. La sekigado 

kostis 10 milionojn da guldenoj, en tiu tempo neimageblan sumon. 

La pumpmaŝinoj havis specialan konstruon. Oni suprenpumpis la akvon kvin metrojn sur lignan 

plankon kiu troviĝis ĉirkaŭ la pumpiloj. Tra kluzopordetoj, kiujn oni povis malfermi nur de ekstere, la 

akvo fluis en Ringvart, kanalon kiun oni fosis ĉirkaŭ la tutan Harleman Lagon.  
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La Cruquius-muzeo vidata de Hemstede, trans la Ringvart-kanalo 

La Cruquius-vaporpumpilego funkciis dum 84 jaroj, lastfoje en 1932. En tiu jaro oni haltigis la 

maŝinon, ĉar la aliaj pumpilegoj en la Lijnden- kaj Leeghwater-stacioj intertempe estis modernigitaj.  

Por konstrui la Cruquius-pumpilstacion oni ramis 1100 palisojn. La pumpejo estas – kiel oni povas 

ankoraŭ nun vidi – ekipita per ok brakoj, kiuj po 8 m3 (8000 litroj) da akvo forpumpas ĉe ĉiu rondiro.  

Tiutempe tio estis enorma kapacito. Per kvin turniĝoj en unu minuto 320 m3 (320000 litroj) da akvo 

estas forpumpitaj. 

La vaporpumpilo el 1849 havas cilindrodiametron de 366 cm kaj estas la plej granda 

vaporpumpmaŝino iam konstruita. La maŝino estas monumento de teknika intelekto kaj pro la multaj 

fergisaĵoj ĝi ankaŭ estas fascina el la vidpunkto de industria fasonado. Pro sia novgotika stilo - en 

Nederlando oni nomas ĝin ankaŭ la „stilo de la administracio pri akvovojoj” - ĝi estas arkitekte 

karakteriza por la tempo en kiu oni konstruis ĝin.  

La Cruquius-vaporpumpejo estas bone konservita. La maŝinejo restas preskaŭ sendifekta. En la 

salonego kie oni povas vidi modelon de Nederlando (kun inundoriskoj se mankus digoj k.s.), antaŭe 

estis la kaldronegoj sub kiuj fajregoj brulis por produkti vaporon per kiu oni povis funkciigi la 

maŝinon.        

La Cruquius-vaporpumpejo neniam plu pumpos, sed restos dum jaroj monumento memoriganta pri 

tre grava periodo el la nederlanda hidraŭlika historio. 

Adreso: 
Muzeo “De Cruquius” 
Cruquiusdijk 27 Haarlemmermeer 
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Unu el la ok brakoj de la pumpstacio 
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La Cruquius-pumpstacio vidata de la ‘laga’ flanko 
 

http://www.haarlemmermeermuseum.nl/cruquius-museum 
 
                      
 

http://www.haarlemmermeermuseum.nl/cruquius-museum

