
01330146d.htm UTRECHTSE GEVELSTENEN (1) Inleiding Door een werkgroep van de Stichting het UtrechtsGevelteken Fonds wordt een onderzoek uitgevoerdnaar de nog bestaande gevelstenen in de stadUtrecht. Enkele jaren geleden is zij begonnen met hetinvestariseren van de stenen en andere geveltekens,die nog in de gevels van de huizen binnen de singelsaanwezig zijn. Hiervan werd tegelijk globaal de toe-stand vastgelegd: goed, matig of slecht. Naast deze stenen, die nog in de gevels zitten, zijn erook een aantal, die bij sloop of verbouwing verlorendreigden te gaan en nu bewaard worden door hetCentraal Museum te Utrecht tegen de muren, die detuin omgeven. De meeste hiervan zijn omstreeks hetjaar 1928 hier aangebracht en een korte omschrij-ving is opgenomen in de historische catalogus vandat jaar. Om de gegevens van deze omschrijving opjuistheid te toetsen en om zoveel mogelijk nadere bij-zonderheden te verzamelen, hebben enige leden vanbovengenoemde

werkgroep gezocht in het Gemeen-telijk Archief te Utrecht. Hierbij zijn heel wat aardigebijzonderheden naar voren gekomen, die de geschie-denis van de stad nu eens op een andere manier latenzien en niet uitsluitend het licht zetten op bestuur-ders, oorlogen, politiek en rampen. Doel van het onderzoek was in de eerste plaats tezoeken naar de herkomst van de steen, naam enplaats van het huis, jaar van plaatsing en de naamvan de toenmalige eigenaar, zo mogelijk met zijn be-roep en de reden, waarom hij nu juist deze voorstel-ling op de steen liet aanbrengen. Ook latere eigenaarsen bewoners kunnen van belang zijn, soms ook deplaatselijke topografie of historische bijzonderhedenvan de omgeving. Vaak blijkt de naam van het huisterug te gaan naar een veel vroegere periode, dan diewaarin de steen werd aangebracht. Als bronnen worden hiervoor gebruikt: -  de registers van transporten en plechten in hetstadsarchief en de hiervan aanwezige klappers opstraatnamen en op oude en

nieuwe eigenaars van1594 tot 1811. -  doop-, trouw- en begraafregisters, decreetboeken,notarisprotocollen enz. -  eerdere inventarisaties, aanwezig onder de archief-nummers: 2166xx - 6. Serton, lijst van oude huisnamen2167 - W. A. van de Wall Bake, lijst van oude na-men van huizen2167xx - CA. de Kruyff, Namen van huizen 146 2166x - N. van der Monde, Aantekeningen betref-fende openbare en particuliere huizen teUtrecht - mr. W. C. Schuylenburg, De huizen aande Oude Gracht. Bovenstaande bronnen zijn in handschrift aanwezig.Daarnaast zijn er ook gedrukte publicaties, die voordit onderwerp van belang kunnen zijn, zoals Van derMonde's Geschied- en oudheidkundige beschrijvingvan de pleinen, straten, stegen, waterleidingen, wed-den, putten en pompen en zijn met de hand geteken-de en gekleurde boek Afbeeldingen naar de natuurvan oude, vermaarde gedenkstenen met wapenen,opschriften en beeldhouwwerk in de gevels der on-derscheiden huizen. Verder het boek van Van

Lennepen ter Gouw over de uithangtekens, de Maandbladenen Jaarboeken van Oud-Utrecht, het boek Utrechtdoor de eeuwen heen van dr. J. E. A. L. Struick en deWande/gids van Utrecht van dezelfde auteur. Ookoude stadsplattegronden, zoals die van Braun en Ho-genberg uit ±1 570, en de topografische atlas van hetGemeentelijk Archief geven vaak steun bij dit onderzoek. Veel van wat hieruit te voorschijn kwam zal wellichtook interessant zijn voor de lezers van Oud-Utrechten de moeite van het vastleggen waard. Het is daar-om de bedoeling, in de komende nummers van ditMaandblad van tijd tot tijd een gevelsteen af te beel-den met het resultaat van ons onderzoek. Het kanzijn, dat lezers de steen kennen en er meer bijzonder-heden van weten, die bij het onderzoek nog niet ge-vonden zijn. Het onderzoek van de werkgroep wasvaker meer historisch dan kunsthistorisch van aard. Indat geval zullen wij hen zeer dankbaar zijn, indien zede moeite zouden willen nemen, die gegevens aan

dewerkgroep of de redactie van het Maandblad ter aan-vulling toe te zenden. Werkgroep Geveltekens








