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Botermarkt 26     De Hoop 
 

In de gevel van het oude pakhuis met de glas-in-lood ramen 
en de ossenbloed rode luiken en deuren is de gevelsteen “De 
Hoop” gemetseld. Men heeft wel eens gedacht dat deze steen 
behoorde bij de Haarlemse serie van drie in de Ridderstraat: 
Het Geloof, De Liefde en De Hoop. De naam De Hoop klopt 
wel, maar het formaat van deze steen is veel groter.  
 
De steen past goed bij het pand, maar zat oorspronkelijk niet 
hier en vertelt er dus geen stukje historie over. In feite is ze 
hier door de heer Van Os, de destijdse eigenaar van drogist-
erij Van der Pigge hier geplaatst. Daarmee wilde hij ook 
voorkomen dat de steen, op bijvoorbeeld een binnenplaats, 
uit het zicht zou raken. Als Haarlemmers en in het bijzonder 
de Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH), zijn we 
heel blij met deze zogenaamde weessteen.  
 
De steen was in 1960, in opdracht van de Historische 
Vereniging Haerlem, opgeknapt. In 2017 hebben de bewoners 
het gehele perceel opnieuw laten schilderen, waarbij ook de 
gevelsteen weer werd meegenomen. De steen werd weer 
gepolychromeerd, zo heet dat. 
 
Je ziet de figuur van De Hoop, een wulpse schaars geklede 
dame, met een enorm anker op haar schouder. Het voorbeeld 

om de steen te hakken komt voort uit een oude gravure (zie hieronder). De kunstenaar had op die manier 
letterlijk een voorbeeld in handen. 
 
Een stevig anker gaf de 
scheepsbemanning ten 
tijde van een hachelijke 
storm hoop dat het schip 
niet op de rotsen of 
zandbanken zou lopen. 
Het kan ook zijn dat hier 
de betekenis van het 
anker, en dat lijkt waar-
schijnlijker, gaat over het 
christelijke geloof met de 
hoop en het vertrouwen. 
 
 
 
Het pand op de Botermarkt is al jaren in bezit van de in Haarlem zeer bekende drogisterij Van der Pigge. De 
winkel is vlakbij en is eveneens een bezienswaardigheid; van binnen en van buiten. Je moet dat hebben 
gezien! 
 
Meer bijzonderheden zijn te vinden in het boek “Gevelstenen van Haarlem” geschreven door Peter van 
Graafeiland en Theo Bottelier. Peter van Graafeiland is bezig een vernieuwde versie voor te bereiden. 
 
 
Bron: Jaarboek 2017 Historische Vereniging Haerlem – Nieuws over gevelstenen - Martin Busker 


