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Houtmarkt 21         Volharding 
 

Boven in de neoklassieke gevel op nummer 21 
staat met grote zwarte letters VOLHARDING.  
Midden in de gevel is een grote poort met daar-
boven een rondboog. De boog wordt bovenaan 
gesloten met een sluitsteen. Daarop is heel lang 
geen afbeelding te zien geweest, maar het 
vermoeden was dat onder de stuclaag een 
scheepje was uitgehakt.  
 
Hoe weet je nu zeker of op de plaats van de 
sluitsteen wel of niet een verborgen beeltenis zit? 
In 2017 was er een gelegenheid om aan deze 
nieuwsgierigheid tegemoet te komen. Speciaal 
hiervoor onderzocht aannemer Pim van Zalingen 
de steen. Een paar heel voorzichtige klopjes op de 

toplaag gaven al geen goed gevoel. Even daarna liet de toplaag los en kon de aannemer deze net op tijd 
opvangen. Duidelijk werd toen dat er helaas niets op de sluitsteen stond. Jammer, maar in ieder geval heeft 
het onderzoek voorkomen dat later bij bijvoorbeeld een paar keer hard dichtslaan van de deur stukken steen 
naar beneden zouden zijn gevallen.  
 
De Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) is altijd 
belangstellend geweest. Vernomen was dat de kunstenaar Harm 
Duijvis een steen aan het maken was om in de kale rondboog te 
plaatsen. De SGVH is richting Harm heel vasthoudend geweest 
naar de stand van zaken. De naam Volharding werd daarmee wel 
eer aan gedaan. Uiteindelijk is in 2023 een door Harm gemaakte 
nieuwe steen geplaatst. Deze steen verwijst naar de hier in de 
17de eeuw gevestigde bierbrouwerij Het Schip. Pas veel later, in 
het begin van de vorige eeuw, kwam De Volharding die het pand 
in gebruik nam als graanpakhuis. 
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