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Ridderstraat 22      Gevelstenen Het Geloof,  
De Liefde en De Hoop 

 
Eeuwenlang hebben zij als de drie-eenheid 
Geloof, Hoop en Liefde  in de Ridderstraat op 
de nummers 20, 22 en 24 in de gevel gezeten.  
 
Op een gegeven moment waren ´T Geloof en 
D´ Hoop verdwenen en was alleen D´ Liefde 
nog over. 
 
De Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem 
(SGVH) is jaren bezig geweest om de ver-
dwenen gevelstenen te achterhalen en weer 

samen te brengen op hun oorspronkelijke plek in de Ridderstraat. 
 
Veel navraag en onderzoek had uiteindelijk resultaat. Zo kwam de SGVH te weten dat ‘T Geloof was 
ingemetseld op een binnenplaats in Haarlem. D’ Hoop had Haarlem echter verlaten en werd in Dalfsen 
teruggevonden.  
 
In 2009 kreeg de SGVH de steen ‘T Geloof van de heer Van Os, eigenaar van de drogisterij Van der Pigge. 
Overeengekomen werd dat de steen zo dicht mogelijk op de oorspronkelijke plek zou worden herplaatst. De 
vader van de heer van Os was een groot verzamelaar van antiek en oude bouwelementen, zoals gevelstenen. 
In zijn pakhuis aan de Botermarkt zit ook een gevelsteen die De Hoop heet. Bijna was ’T Geloof erbij ge-

plaatst, maar de stenen behoren niet tot dezelfde serie en 
zo kwam ’T Geloof op het al eerder genoemde binnen-
plaatsje terecht. 
 
Het terughalen van D’ Hoop heeft veel meer moeite en 
tijd gekost. Deze zat ingemetseld in het koetshuis van 
landgoed Den Aalhorst in Dalfsen in de provincie Over-
ijssel. Na veel overleg, gedurende negen jaar, kon door 
middel van een driehoeksruil de terugkeer van D’ Hoop 
worden gereali-
seerd.  
 
 
 

Uiteindelijk konden de drie stenen na een kleine restauratie en poly-
chromeren (beschilderen) door restaurateur Olga van der Klooster 
weer teruggeplaatst worden in de Ridderstraat. Nu alleen niet meer 
op de huisnummers 20, 22 en 24, maar gezamenlijk op nummer 22 
waar D’ Liefde al jaren wachtte.  
De stenen zitten zijn nu dichter bij elkaar in één pand in plaats van in 
drie. Dat komt omdat de gevels van nummer 20 en 24 qua stijl helaas 
niet meer passen bij die van nummer 22.  
 
Er is weer een prachtige drie-eenheid ontstaan met ‘D Liefde in het 
midden.  
 
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: Haerlem Jaarboek 2017 – Nieuws over gevelstenen – Martin Busker 


