
Pieterskerk: de in het vieringtorentje hangende oudste klok van 
Utrecht is al sinds lange tijd niet luidbaar. Het voornemen bestaat 
om deze, wanneer te zijner tijd de restauratie voldoende ver gevor
derd zal zijn, weer zodanig op te hangen dat hij geluid kan worden. 
De kwaliteit van de klank schijnt overigens bij die van de andere 
oude klokken ten achter te staan. 

Beyerskameren. Voor enkele weken is een aanvang gemaakt met de 
restauratie van de Beyerskameren in de Lange Nieuwstraat en de 
Agnietenstraat (arch. B. C. van Beusekom). De kappen zullen worden 
hersteld en beschoten, sanitair en schoorstenen worden verbeterd, er 
komen keukentjes in en minder steile trapjes. Door hun vrij ru ime 
opzet is het mogelijk, deze huisjes geheel aan de moderne wooneisen 
aan te passen. 

Dank zij het uitgebreide eigen archief is het aantal historische 
gegevens omtrent deze huisjes zo groot, dat een overzicht hiervan 
buiten het bestek van dit maandblad gaat vallen. Wij hopen hieraan 
een meer uitgebreide beschouwing te wijden in het eerstvolgend 
jaarboekje van Oud-Utrecht. 

Ir C. L. T E M M I N C K G R O L L . 

U T R E C H T S E G E V E L S T E N E N EN -VERSIERINGEN 

I 

Soms sta je voor leuke verrassingen. Een paar maanden geleden belde 
iemand mij op, die vertelde dat hij voor de aardigheid een paar 
gevelstenen in Utrecht had gefotografeerd. Maar hij kreeg er plezier 
in en nu wilde hij ze zo mogelijk allemaal vereeuwigen. Bovendien 
was hij benieuwd naar de betekenis van die stenen. Daarom wilde hij 
weten of er l i teratuur over bestond. Welnu, ik kom hem helpen. 
Want in de jaargangen 1928 tot en met 1931 van het maandblad 
Oud-Utrecht heeft mej . dr. C. C. van de Graft een uitgebreide docu
mentat ie betreffende de utrechtse gevelstenen gepubliceerd. Gewa
pend met deze gegevens is de heer A. Ubaghs — want hij was het die 
opbelde — de stad doorgegaan. En niet lang daarna liet hij me he t 
resultaat zien: drie fraai uitgevoerde albums vol foto's van utrechtse 
gevelstenen, -beelden en overige opmerkelijke kentekenen aan huizen. 
Ook zijn alle lantaarnconsoles van Groeneveld in beeld gebracht. 
Daarna heeft hij nog een collectie aangelegd van poortjes en andere 
karakteristieke ingangen. 

Het verrassende is, dat iemand die als zoveel stadgenoten totnogtoe 
geen bijzondere aandacht aan kleine historische details van Utrecht 
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Het wapen van Westrhenen ah gevelversiering aan het huis Plompetorengracht 5. 

Een variatie van het wapen van Westrhenen ziet men boven een venster van het 
huis Boothstraat 12. In hel midden een vos; daarboven drie franse lelies. 
Het wapen is gedekt door een kroon en wordt geflankeerd door twee wildemannen, 

in half liggende houding. Op de Plompetorengracht staan zij. 
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had gegeven, daarvoor nu opeens in liefde on tb rand is. Hij ging zelf 
aan het speuren en wist buiten hetgeen reeds geregistreerd was nog 
verschillende onontdekte bijzonderheden vast te leggen. Het resultaat 
is een unieke verzameling, vooral omdat de foto's heel mooi zijn 
uitgevallen (een heel karwei overigens, want gevelstenen zitten soms 
op moeilijk bereikbare plaatsen). 

Toevallig zijn we hier nu eens achter gekomen. Maar wie weet 
hoeveel andere Utrechters, die geen lid van onze vereniging zijn, toch 
een hobby hebben voor de historie van de stad. Wie zal zeggen 
hoeveel verzamelingen in foto's, krantenknipsels, boeken e.d. er 
betreffende bepaalde objecten op nagehouden worden? De kring van 
hen, die zich voor de een of andere sector van Utrechts geschiedenis 
en monumenten interesseren, is heel wat groter dan wel eens ver
ondersteld wordt. 

Een tweede verrassing verschaft de stad zelf. Wie de collectie-
Ubaghs doorbladert , staat verbaasd over het vele dat op dit gebied 
aanwezig is, zonder dat men het zich realiseert. W a n t gevelstenen zijn 
doorgaans zichtbaar. Maar hoe vaak loopt of rijdt men er aan voorbij. 
Alleen reeds een wandeling langs de Oude Gracht en de werven 
levert de opmerkzame wandelaar een confrontatie met t ientallen 
gevelstenen op. Maar ook in andere delen van de b innenstad is vrij 
veel aanwezig op dit gebied, evenals in de oudere buitenwijken. 
Voorts vindt men in de tu imnuren van het Centraal Museum een 
uitgebreide verzameling gevelstenen. O m ons onbekende redenen 
werd het de heer Ubaghs niet toegestaan deze te fotograferen. Wel 
kon hij zich tegen betaling de foto's aanschaffen, die het museum zelf 
van de stenen had of op zijn verzoek liet maken. T e r completering 
van zijn collectie heeft hij dat gedaan. 

De derde verrassing betreft de , ,achtergrond" van de gevelstenen. 
Wie nagaat wat de herkomst van de stenen is, maakt kennis met een 
heel stukje geschiedenis van Utrecht. Maar ook met allerlei heral
dische wetenswaardigheden, met oude gebruiken, bedrijven, gilden, 
t ransportmiddelen enz. Lang niet alles is duidelijk, ook niet in de 
nieuwere stenen. Vooral inzake die jongere categorie van gevelver
sieringen kunnen de lezers wellicht aanwijzingen geven. Daarom stel 
ik mij voor een aantal korte stukjes te wijden aan utrechtse gevel
stenen, met gebruikmaking van foto's, die de heer Ubaghs hiervoor 
welwillend ter beschikking stelde. Misschien zet het sommigen er 
toe aan om zelf weer eens te gaan letten op het betrekkelijk vele, dat 
Utrecht op dit pun t nog te bieden heeft. 

de J. 
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