
WEINIG BEKENDE GEVELSTEENEN TE UTRECHT. 

(Met teekeningen van C. J. BARDET). 

Is vroeger in dit maandblad (1941, blz. 93) de aandacht geves
tigd op een in de achterzijde van een huis (Zuilenstraat 9) inge-
metselden en daardoor bij weinigen bekenden gevelsteen, waarvan 
de herkomst echter kon worden aangewezen, thans moge opnieuw 
voor eenige min of meer onbekende gevelsteenen de belangstelling 
worden gevraagd. 

I. 

De eerste is in 1946 „ontdekt" in het perceel Flieruilensteeg 15, 
waar hij in een binnenmuur van de daarin gevestigde werkplaats 
ingebouwd zit. De voorstelling is die van twee steigerende, aan 
een boom gebonden paarden met het bijschrift 

DE V E R G U L D E PAARDE 

Inderdaad zijn de paarden nog verguld, zooals ook het overige 
deel van den fraaien steen nog vrij goed gepolychromeerd is. 
Onder aan den zeer grooten steen (86 X 152 cm), die met een 
rechte kroonlijst is afgedekt en door barokke cartouches geflan
keerd is, leest men: 

DIT WERCK IS VERGEEFS GEBOOT ALS GODT DEN HEER 'T NIET 
ONDERHOUDT 

AAN DIT WERCK ZO MEN ZYDT HEEFT NIKASIUS VAN VEERSEN 
DEN EERSTEN 

STEEN GELYDT, EN ELIAS VAN VEERSEN MET BEHAGEN HEEFT 
DE EERSTEN 

SPYKER DER ANGESLAGE, OP DATO DEN 15 IUNIE 1779. 

D1TVEBCK IS VERGEELS CEBOUT ALS GOUT DEN LEERT NIET ONDEBwn 
AAM DIT VECCK'ZO MEN ZYT HEEFT NIKASIUS VAN VEERSEN DEN EERSTEN 
STEER GELYDT,ES EÜASVAN VEEÜSEN MET BEUAÇEN HEEFT DEEERSTEK 

SPYKEU DLB. ANGESLAGE,OP DATO DEN IS' IUNIE J 7 7 9 

Cliché „Het Utrechtsen Monumentenfonds" 



De vage, bij verschillende personen ingewonnen inlichtingen over 
de herkomst van den steen, die toch wel niet oorspronkelijk op deze 
plaats zal zijn aangebracht, wezen in de richting Amersfoort. De 
heer D. H. Huygen, secretaris van de aldaar gevestigde Oudheid
kundige Vereeniging Flehite was tenslotte degene, die afdoende 
gegevens wist mede te deelen. 

De steen zat vroeger m den gevel van een perceel in de Kromme-
straat te Amersfoort. Eigenaar daarvan was in 1755, volgens den 
blafferd1) van het huisgeld (nr. 632) N icasius van Veersen 
(wiens naam op den steen genoemd wordt); de daarin gevestigde 
grutterij heette toen „Het Vergulde Paerdt". Waarschijnlijk is het 
huis in 1779 afgebroken en door een nieuw vervangen, dat onzen 
gevelsteen met dit laatste jaartal als versiering ontving. Onzeker 
is, of de naam toen eerst in het meervoud werd gesteld; in het huis-
geldregister kan wel een kleine onjuistheid begaan zijn. In het per
ceel schijnt eenige eeuwen eenzelfde soort nering te zijn uit
geoefend. Nog in een adresboek van omstreeks 1870 wordt een 
kruidenier, W . J. van Beek, als bewoner genoemd. Het huisnum
mer was toen F 245, later veranderd in nr. 42. En ook in 1909 was 
het een kruidenier en meelhandelaar, die er zijn bedrijf uitoefende. 

Deze laatste stak voor geleverde producten in de schuld bij de 
utrechtse meel- en lijnkoekenfabriek van den heer H. W . Verloop, 
die daarvoor het amersfoortsche perceel (en eenige andere in de 
Krommestraat) in pand kreeg. In October 1909 werd het als gevolg 
daarvan in publieke veiling verkocht. Het bestuur van Flehite heeft 
toen veel moeite .gedaan om den gevelsteen van nr. 42, dat be
stemd was om afgebroken te worden, voor zijn Museum te ver
krijgen, te vergeefs. De nieuwe eigenaar schonk hem nog op den 
avond van de veiling aan den heer Verloop. Op 30 October werd 
de steen uit den gevel gebroken en 4 November per vrachtrijder 
naar Utrecht overgebracht. De heer Verloop liet hem als waar
schuwende herinnering aan de finantieele moeilijkheden, met den 
vroegeren bewoner van het pand ondervonden, boven de brandkast 
van het kantoor zijner firma in de Flieruilensteeg inmetselen 2 ). 
Tot zoover de gegevens uit de notulen van Flehite. 

Het perceel Krommestraat 42, van geen architectonische waarde, 
werd vervangen door eenige, allerminst tot verfraaiing van de stad 
bijdragende huizen (pakhuisruimte en winkel), thans genummerd 
50a en b, 52 en 54a en b. 

x) Blaffaards of blafferds, ook liggers genoemd, zijn, anders dan de manualen 
van de rekenplichtige ambtenaren, de registers, die berusten onder de autoritei
ten (hier: de stad Amersfoort), te wier behoeve bepaalde inkomsten (uit onroe
rende goederen) door genoemde ambtenaren worden geïnd. 

2) De fabriek van den heer Verloop werd in 1930 naar Oudewater overge
bracht, waar reeds sedert 1880 een bedrijf der firma gevestigd was (N.V. Olie
slagerij H. W . Verloop 6 Co.) Het perceel in de Flieruilensteeg is thans in 
andere handen. 



In de 18e eeuw woonden te Amersfoort verschillende van 
Veers (s) ens, wier familieverband mij echter niet bekend is. Be
halve Nicasius (en zijn zoon? Elias) noemt het register van 1755 
nog den procureur Antony van Veerssen als eigenaar van de ge
wezen brouwerij De Kroon, twee huizen van 't Vergulde Paard 
af. Wilhelmus Gualtherus van Veersen, wiens portret door H. van 
Dalen in het Museum Flehite berust, werd 16 Aug. 1756 toe
gelaten als notaris, 31 Dec. 1784 benoemd tot rentmeester van de 
Vrouwenconventen en zat 1787—1791 in den Raad van de stad. 
Ook voor deze laatste gegevens ben ik den Heer Huygen dankbaar
heid verschuldigd. 

Blijft de vraag, waarom voor een grutterij twee paarden als aan
duiding moesten dienen. 

II. 

De tweede gevelsteen (62 X 70 cm) is onlangs, na verwijdering 
van overgegroeide klimop, te voorschijn gekomen in een achter-
aanbouw van het perceel Nieuwegracht 13, waarin Bührmans 
Papiergroothandel gevestigd is. 

Hij vertoont, behalve het jaartal 1652, een dorp met kerk en 
huizen, gelegen aan of achter een ruimte of, wat waarschijnlijker 
lijkt, een dijk, waarvóór een koe en een bloem van groote af
meting fauna en flora vertegenwoordigen en drie mannen blijkbaar 
iets trekken. Ofschoon de steen goed geconserveerd is, is de voor
stelling op dit punt niet geheel duidelijk. Het onderschrift luidt: 

DE HAEL IN W A T E R L A N T 

Zoo onbekend als de steen aanvankelijk scheen, zoo goed kon 

DE HAEL INWffERlANl 



hij tenslotte, vooral door de welwillend verstrekte inlichtingen 
van den amsterdamschen gevelsteenkenner, den heer A. W . Alings, 
thuis worden gebracht. Volgens den eigenaar van het perceel, den 
heer E. G. Wentink te Naarden was hij n.l. afkomstig uit een 
pakhuis in de omgeving van het IJ te Amsterdam. W a t lag dus 
meer voor de hand dan den deskundige, van wiens boekje over 
amsterdamsche uithangborden en gevelsteenen onlangs de 3e druk 
verscheen, te raadplegen? De steen bleek inderdaad uit Amsterdam 
afkomstig te zijn, n.l. uit het perceel Foeliedwarsstraat 15, een 
straat in de omgeving van de Prins Hendrikkade, vroeger Buiten
kant, die vóór de aanplemping van de stationseilanden het IJ be
grensde. 

Hij werd als op die plaats aanwezig vermeld bij van Lennep en 
Ter Gouw in hun bekend werk ,,De Uithangteekens", Amster
dam 1868, deel II, blz. 287, waar ook een geteekende afbeelding 
— echter zonder het jaartal — werd opgenomen. Ook wordt hij 
nog vermeld bij G. van Arkel en A. W . Weissman, Noord-Hol-
hollandsche Oudheden, 6e druk, blz. 22, Amsterdam 1903. Het 
mag dus wel worden aangenomen, dat de overbrenging naar 
Utrecht na 1903 heeft plaats gehad. Op de plaats van het oude per
ceel staat thans een nieuw pakhuis, opslagplaats van de C.V. Koel
en Vrieshuis, gevestigd te Amsterdam. 

W a t de steen voorstelt? Van Lennep en Ter Gouw geven deze 
verklaring: 

„Op den voorgrond eenige mannen, die aan een touw trekken 
om een schuit over den haal te brengen en in 't verschiet het dorp 
Rarep [ = Ransdorp]. 't Zijn de boeren van Rarep, die de melk-
schuit overhalen. Vermoedelijk was hier [nl. Foeliedwarsstraat, 
Amsterdam] eenmaal de herberg of de winkel, waar die melk
boeren verkeerden." Van Arkel en Weissmann namen deze ver
klaring verkort over. 

Dat hier Ransdorp is afgebeeld acht de heer Alings zeer wel 
mogelijk. De ongeveer 30 M. hooge, stompe, onvoltooide toren 
heeft inderdaad de gedaante als op den steen en is evenzoo nog 
zichtbaar boven een gebogen rij lage huizen. Ransdorp, thans 
onder de gemeente Amsterdam, ligt bovendien in Waterland. 

De gegeven verklaring van de voorgestelde handeling lijkt min
der zeker, hoe positief van Lennep en Ter Gouw zich ook uitdruk
ken. Ook zij gissen tenslotte slechts, wat de steen te zien geeft. 
De voorstelling blijft ook na hun verklaring onduidelijk. De drie 
mannen trekken, dat is buiten twijfel. Een melkschuit is echter in 
het links uit den rand komend voorwerp moeilijk te herkennen. 
Water is er niet te zien, al wijst de dijk — die op den steen zelf 
duidelijker spreekt dan op de hier gereproduceerde teekening — 
wel op de (veronderstelde) aanwezigheid daarvan. Wij zouden 
dan kunnen denken aan een overhaal, wat echter een pontje of 



schuitje voor het overzetten van personen is, of aan een overtoom, 
waarbij schuiten worden overgeheveld van het eene water in het 
andere. De afbeelding op den steen doet echter aan geen van beide 
terstond denken. 

De heer Alings vestigde de aandacht nog op de benaming 
„mannen van de haal", d.i. visschers, diefden beug (groot net met 
beugel) moeten inhalen. Al zal er in het waterrijke Waterland wel 
visscherij bedreven zijn, is het toch de vraag, of men bij zoo'n han
deling aldaar dan wel van de haal in Waterland kan spreken. 
Eerder doet het onderschrift aan een plaatsbepaling denken. Een 
dorpje of buurschap de Haal komt echter in Waterland thans niet 
voor; ook van der Aa noemde in 1849 (Aardrijkskundig Woor
denboek XII, 149) onder de tot Waterland behoorende plaatsjes 
er geen van dien naam op. 

Samenvattend zal men dus mogen zeggen, dat de gevelsteen uit 
Amsterdam afkomstig is; mogelijk is Ransdorp afgebeeld, maar het 
blijft onzeker, waarom het onderschrift „de Hael in Waterlant" 
luidt en ook van de voorgestelde handeling is geen bevredigende 
verklaring gevonden. 

v. C. 

K L E I N E M E D E D E E L I N G E N . 

Willem ID, koning van Frankrijk. — 
Naar aanleiding van de mededeelin-
gen over czaar Peter te Utrecht in 
1697 en 1717 schreef dr. R. van 
Luttervelt: „Op blz. 64 citeert U de 
volledige titels van Willem III (door 
Fr. Halma) en plaatst U achter 
Vranrijk" het woordje: sic, doch dit 
is juist! Sedert de 100-jarige oorlog 
[omstreeks 1340—1450] voerden de 
Engelse koningen de titel van ko
ning van Frankrijk, en dit was nog 
effectief ook, eerst vanwege grote 
stukken van dat land, later [tot 
1559] allen voor Calais. Pas George 
III heeft hiervan afstand gedaan, ten 
pleziere van Napoleon bij de vrede 
van Amiens [1802]. Toen verdwe
nen ook pas de Franse lelies uit het 
Engelse wapen, die Willem III ech
ter wel degelijk voerde.' — 
Ter verduidelijking der toevoeging 
van „sic", in de plaats van een uit

voerige omschrijving, wordt hier 
onder dankbetuiging voor de gewaar-
derde opmerking verklaard, dat niet 
bedoeld werd de theoretische juistheid 
der door Halma gebruikte titulatuur in 
twijfel te stellen, doch wel de aan
dacht te vestigen op het zonderlinge 
geval, dat de grootste tegenstander van 
den Franschen koning als koning van 
Frankijk werd toegesproken. Boven
dien kon dat koningschap al reeds 
gedurende bijna anderhalve eeuw 
niet meer worden uitgeoefend. E. 

Staatsrechtvormingi jin Utrecht ten 
tijde der Bataafsche republiek. — In 
aansluiting op het uittreksel, dat in 
het vorig nummer (blz. 94—96) uit 
professor Van der Pot's verhande
ling over de wording van het ge
meente- en provinciaal recht was 
overgenomen, volgt hier nog de sa
menvatting van diens betoog over de 


