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Korte Spaarne 19    De twee gezichten 
 

De laatste jaren besluiten veel huiseigenaren om de oude 
traditie van een gevelsteen als herkenbaarheid van hun huis 
nieuw leven in te blazen. 
Daarvoor geven ze opdracht aan een beeldhouwer om 
daarvoor een steen te hakken. Het ontwerp wordt vaak 
ontleend aan de historie van het desbetreffende pand, maar 
ook eigentijdse voorstellingen los van het pand lenen zich 
uitstekend om de gevel van een huis te sieren. 
 
Voor het huis op het Korte Spaarne 19 is de beeldhouwer / 
kunstenaar Tobias Snoep uit Amsterdam aan het werk ge-
weest. In de gevelsteen die hij samen met Elsbeth Fontein 
heeft ontworpen, zie je een beeltenis van het wapen van 
Haarlem en het wapen van Voorschoten.  
Als je de achtergronden weet, lag deze keuze eigenlijk voor 
de hand. Wat is namelijk het geval: de opdrachtgever José is 
een Voorschotense en Pieter een Haarlemmer. Leuk is dat de 
twee wapenschilden zo zijn ontworpen dat als je voorzichtig 
tussen je oogharen doorkijkt de twee schilden enigszins lijken 
op vrolijke gezichten, waarbij alle respect voor de beeltenis-
sen in stand blijft.  

 
Dan dat eigentijdse: tussen de beide wapenschilden is een zogenaamd “apenstaartje” afgebeeld. Dit teken 
wordt nu al jaren gebruikt als scheidingsteken bij e-mail adressen. Voor José en Pieter is het internet als 
verbinder van mensen gekozen, omdat zij in het begin van hun relatie elkaar vooral bereikten via het internet 
en E-mail. Bijkomend is nog dat Pieter in zijn professie volop betrokken is bij het internet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doordat de steen is beschilderd (gepolychromeerd), voegt deze zich prachtig in de gevel. Bovendien is de 
steen door de beschildering veel beter beschermd tegen de weersinvloeden en door de kleuren spreekt de 
voorstelling veel meer. Zo komen de drie liggende manen in het wapen van Voorschoten nu goed naar voren, 
wat ook geldt voor het bekende wapen van Haarlem. Het materiaal van de steen is Bianco Delmare.  
 
De Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) heeft het op prijs gesteld dat zij bij de totstandkoming 
van de steen om advies is gevraagd. De SGVH heeft een uitgebreide kennis van gevelstenen.  
 
 
Bron: Haerlem Jaarboek 2007 – Nieuws over gevelstenen – Martin Busker 


