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Hagestraat 10  

Gepolychromeerde gevelsteen; een boodschap aan de pelgrim  

De gevelsteen in de voorgevel van het voormalige 

Sint Jacobs Godshuis in de Hagestraat is de 

mooiste steen die ik tot nog toe heb mogen 

beschilderen. Dit gebeurde in opdracht van de 

Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGHV) 

en met toestemming van de eigenaar van de steen: 

het college van regenten van het Sint Jacobs 

Godshuis. Hoewel al meer dan driehonderd jaar 

oud, is hij nauwelijks verweerd. Misschien doordat 

dikke verflagen de zandsteen tegen weer en wind 

beschermden. Maar die verflagen zijn er niet meer. 

Hij is ooit schoongemaakt en ontmanteld en 

verhuisde zelfs mee naar het nieuw gebouwde 

bejaardenverzorgingshuis ‘Sint Jacob in de Hout’ 

aan de Zuiderhoutlaan. De steenhouwer Tobias 

Snoep restaureerde de steen en verfde hem 

zandsteenkleurig. Ten slotte liet de SGVH de steen 

op zijn oude plek herplaatsen.  

De onbekende maker moet een vakkundige meester-steenhouwer zijn geweest. Hij had 

gevoel voor vorm en een verfijnd oog voor details. De lijnvoering van de gevelsteen is 

delicaat en de vormen van de vruchten zijn zacht en subtiel. Ik ben bang voor slangen, zelfs 

als ze niet echt zijn, maar de slangen op deze gevelsteen heeft de steenhouwer gelukkig als 

vriendelijke, sierlijke 

linten tussen het fruit 

gedrapeerd. In de 

voorstelling staat een 

grote mantelschelp 

centraal. Het is een 

Jacobsschelp: het 

symbool van Sint 

Jacob, de 

beschermheilige van 

pelgrims, 

bedevaartgangers en 

reizigers. Dat de 

Jacobsschelp tussen 

zo’n uitbundige 

hoeveelheid fruit en 

groente wordt 

afgebeeld is niet verwonderlijk. Men riep de heilige apostel ook aan voor een goede oogst en 

voor het goed rijpen van appels. De eerste geplukte appels van het oogstjaar heetten 

daarom ‘Sint Jacobsappels’.  
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Het voormalige Sint Jacobs Godshuis in de Hagestraat waar vroeger ook pelgrims onderdak 

vonden, herbergt een prachtige Jacobskapel. De gevelsteen markeert in de straat ook het 

vertrekpunt van pelgrims naar Santiago de Compostella in Spanje. De traditie van de 

bedevaart voert terug naar de vroege negende eeuw, nadat volgens de legende in 814 het 

graf van Sint Jacob gevonden was. Santiago de Compostella groeide in de elfde eeuw uit tot 

een van de belangrijkste bedevaartsplaatsen vanwege de wonderbaarlijke gebeurtenissen 

rondom zijn graf. Vanuit heel Europa togen bedevaartgangers naar de heilige plek. Als 

bewijs Il Camino tot het einde toe te hebben gelopen, namen pelgrims een mantelschelp 

mee terug naar huis. De schelpen spoelen er op de Spaanse kust aan.  

De meesterlijke en delicaat vormgegeven 

steen, zo overlegde ik met de voorzitter van 

de SGVH de heer Martin Busker, vroeg niet 

om schreeuwerige kleuren. Daarmee zou het 

werk van de steenhouwer onrecht worden 

aangedaan. Liever ondersteunde ik de zachte 

lijnvoering en subtiele vormen met zachte 

tinten. Ook paste geen opdringerige 

hoogglansverf, maar terughoudende 

zijdeglansachtige en matte kleuren die hier en 

daar onderbroken zouden worden door de 

schitterende glans van de met bladgoud 

vergulde slangen. Evenmin wilde ik de 

vormen eenkleurig beschilderen want dan 

lijken ze te plat. Met kleurnuances echter kon 

ik de uitstulpende delen lichter en de verzonken delen donkerder maken. Dan is het net alsof 

het zonlicht altijd op het reliëf valt, ook bij bewolkt en donker weer. Ik wilde ook graag de 

natuurlijke kleuren van het verbeelde fruit en de groente nabootsen, zoals het rozerood en 

geelgroen van appels, het grijsgroen van de blaadjes van de artisjok en het oranje tot 

oranjegeel van pompoenen. Daarvoor gebruikte ik lijnolieverf. De kleuren mengde ik 

handmatig op een palet. Het is traditionele verf waarmee de steen vroeger ook geschilderd 

zal zijn geweest. De glansgraad kon ik temperen met terpentijn.  

Een aspect valt de opmerkzame 

toeschouwer wellicht direct in het oog. 

Een slang is niet verguld, maar 

beschilderd met wit-zwarte banden. Wit 

en zwart symboliseren voor mij ‘goed en 

kwaad’. Zeker een pelgrim zal het 

spanningsveld tussen beide 

ondervinden. Ze dienen zich onderweg 

tijdens eenzame en stille uren 

onherroepelijk bij hem aan en stemmen 

hem tot nadenken over het diepste 

wezen van zijn bestaan. In het echt komt 

zo’n slang trouwens ook voor. Hij is zeer 

giftig. Een beet van deze Bungarus 

candidus is zelfs dodelijk. De slang in de  
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gevelsteen is dus ook een boodschap aan pelgrims om voorzichtig te zijn wanneer hun pad 

door Zuid-Frankrijk en de Pyreneeën voert.  

Het waren drie mooie dagen in de Hagestraat. De zon scheen, de bewoners waren 

enthousiast, een van hen gaf mij zelfs een Jacobsschelp uit zijn vissenaquarium cadeau, 

toeristen fotografeerden, en elke ochtend werd mij een heerlijk kopje koffie aangereikt van 

onder het schuifraam van de bestuurskamer. Onder mijn rolsteigertje hoorde ik soms het 

nerveuze en verwachtingsvolle gedrentel van een bedevaartganger die werd uitgezwaaid 

door een enkel familielid. “Pas op voor slangen,” riep ik dan na, maar Sint Jacob beschermt 

hem vast wel.  
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