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Anegang 31    De Westfaelsche Ham 
 

Op deze plaats in het oude centrum van Haarlem stond lang geleden 
de herberg met naam: “In de Westfaelsche Ham”. Ook werd het huis 
genoemd als van spekslager Stol. In koopbrieven uit de 17de eeuw 
kwam ook wel de naam voor van “Het Hammetje”. 
 
De herberg alias het huis van de spekslager staat er allang niet meer. 
Gelukkig is de gevelsteen bewaard gebleven.  
In 1921 werd deze oude gevelstenen door G.A. Brongers aan het 
Frans Hals Museum geschonken. Daar zat de steen lange tijd stilletjes 
ingemetseld in een muur op een binnenpleintje. In 2002 mocht de 
Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) de steen hier 
weghalen om de noodzakelijke restauraties aan te laten brengen.  
Het voornemen van de SGVH was om de gevelsteen daarna, zo moge-
lijk, op zijn oorspronkelijke plaats in de Anegang terug te plaatsen. Na 
de restauratie door beeldhouwer Tobias Snoep lukte dat niet meteen, 
omdat op gewenste plek in het huis aan de Anegang een gevelanker 
zat.  
 
De restauratie van de steen leverde een wereld van verschil op, zoals 

op de foto’s duidelijk is te zien. Omdat de SGVH dit resul-
taat heel graag aan de mensen wilde tonen, werd de steen 
niet teruggeplaatst op het binnenpleintje van het museum, 
maar in 2006 voorlopig ingemetseld in de achtergevel van 
het Frans Hals Museum aan het Klein Heiligland. Op die 
plek zitten meerdere gevelstenen (zogenaamde “wees-
stenen”). 
 
Herplaatsing bleef echter het doel van de SGVH en dat werd niet vergeten. Tien jaar na de restauratie kwam 
het juiste moment. Dat was toen in 2016 de gevel van 
Anegang 31 werd opgeknapt. Met het Frans Hals Museum 
werd toen overeengekomen dat de steen mocht worden 

herplaatst. 
 
Opmerkelijk was dat nadat het oude 
stucwerk van de gevel was verwijd-
erd er op de tweede verdieping geen 
gevelanker, maar een rechthoekig vlak in een andere kleur te zien was. De geschiedenis 
en oude foto’s geven aan dat dit precies de plek is waar de gevelsteen “De West-
faelsche Ham” heeft gezeten. Alles viel als het ware op zijn plaats. De eigenaar van het 
pand vond de herplaatsing van de gevelsteen letterlijk een bekroning van de restau-
ratie. Medio 2017 zit de gevelsteen, na bijna 100 jaar, weer op zijn oude vertrouwde 
stek en het ziet er fantastisch uit. Vandaag de dag wordt de steen ook wel liefkozend 
weer naar de oude naam “Het Hammetje” genoemd.  
 
Overigens is Westfaalse ham een echt product vergelijkbaar met de heerlijke Parma- of 
Serranoham. De oude herberg was blijkbaar een goede plaats om te eten. 
 

Bijzonderheden zijn ook te vinden in het boek “Gevelstenen van Haarlem” geschreven door Peter van 
Graafeiland en Theo Bottelier. Peter van Graafeiland is bezig een nieuwe uitgebreidere versie voor te bereiden 
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