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

II 

Gevelstenen en muurdecorat ies zijn 
dikwijls van /eer oude da tum. Van 
vele is het jaartal moeilijk vast te 
stellen, maar er zijn stenen in 
Utrecht die tot de 16e eeuw terug
gaan. Ook de 17e en 18e eeuw hebben 
wat dit betreit haar sporen nagelaten. 
In de 19e eeuw raakte de gevelsteen 
wat int de mode; men ging stelsel
matiger gebruik maken van wijk- en 
nummeraanduid ing bij woonhuizen 
en zakenpanden. 

Maar dan komt de 20e eeuw aan 
de beurt. Gevelstenen als aanduiding 
van het adres zijn dan geheel en al 
overbodig geworden. Daarom te meer 
valt het op dat er in onze eeuw vrij 
veel stenen en gevelversieringen wor
den aangetroffen. De verzameling van 
de heer A. Lïbaghs levert daarvan het 
bewijs. Hij heeft niet alleen in de 
binnenstad maar ook in nieuwere 
buitenwijken gevelstenen aangetrof
fen en gefotografeerd. 

Lang niet altijd is bij deze stenen 
van jongere da tum de herkomst of 
de bedoeling duidelijk. T o e n mej. dr. 
G C. van' de Graft in 1928 in 
dit blad haar nasporingen inzake 
utrechtse gevelstenen en -opschriften 
begon, verklaarde zij dat gevelstenen 
uit de jongste tijd bui ten haar bestek 
vielen. Zij noemde toen als voorbeeld 
de steen „De Wijde Poort", Maria

straat 3. Natuurli jk, wanneer het gaat over oude gevelstenen, valt 
zulk een steen erbuiten want hij is van jonge da tum. Maar het is 
toch altijd interessant om de bedoeling van die steen te weten. 

Om bij „De Wijde Poort" te blijven: deze steen verschaft ons een 
„doorzicht" op een andere poort, op een stralende dageraad in de 
verte. Doelden opdrachtgever en ontwerper op een zonnige toekomst 
in maatschappelijk of sociaal opzicht, of zaten er religieuze motieven 
achter: uitzicht op het hemelse Jeruzalem? De afbeelding kan 
overigens nog een totaal andere betekenis gehad hebben. Misschien 
was dit in 1928 voor niemand een raadsel omdat de bestemmino van 
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Gevelsteen huis Jan Hogendorpstraal hoek Van der Duynstraat. 
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het pand dit duidelijk maakte. Maar momenteel ontbreken zulke 
aanwijzingen. 

in het huis, dat met deze gevelsteen prijkt, is een café gevestigd. 
De eigenaar zal allicht hopen dat de deur van zijn etablissement 
voor velen een ,,wijde poor t" is, want dat opent voor hem zonnige 
perspectieven. Maar het lijkt niet waarschijnlijk dat dit pand al café 
was toen de steen er werd aangebracht. Mogelijk weet iemand van de 
lezers een nadere verklaring voor „De Wijde Poort". 

Vermoedelijk is deze steen vervaardigd door dezelfde hand, die de 
steen „Bloemfontein" in het huis Van Hogendorpstraat hoek Van 
der Duynstraat maakte. Dit exemplaar dateert uit dezelfde tijd en 
er valt overeenkomst te bespeuren tussen de letters. Naar de heer 
Ubaghs vernam zou in dit huis indertijd een architect gewoond 
hebben, die in de jaren 1890-1900 in Zuid-Afrika vertoefde. O p de 
steen is een ossenwagen afgebeeld, zo bekend uit de „Grote Trek" ; 
op de achtergrond het stadhuis van Bloemfontein, de plaats die in 
de jaren van de „Grote T r e k " (1836-1852) het centrale ontmoetings
pun t van de Boeren was. 

Misschien zijn er ook in dit geval leden van Oud-Utrecht, die ons 
verdere inlichtingen kunnen geven over de vroegere bewoner van 
het huis. Dit vragen wij tenslotte nog voor een gevelversiering, die 
voorkomt in het pand Korte Jansstraat 23. Het is een der huizen in 
de z.g. „Jugendstil", die Utrecht bezit. Ging het hier alleen maar 
om een aantrekkelijke decoratie, of was de afgebeelde lieftallige 
verschijning het symbool van de instelling, die indertijd in dit huis 
was gevestigd? 

de J. 
N.B. Het eerste artikeltje over dit onderwerp bevatte de mededeling, dat het de 
heer Ubaghs „om ons onbekende redenen" niet toegestaan was zelf foto's te 
nemen van de in het Centraal Museum aanwezige gevelstenen. Wat ons toen 
onbekend voorkwam is echter, naar ons naderhand bleek, een heel gebruikelijke 
zaak. Verreweg de meeste musea staan niet toe dat de bezoekers zelf foto's maken 
van het museumbezit. Niet alleen zou dit, vooral op drukke dagen, aanleiding 
kunnen geven tot wanordelijkheden, maar bovendien zou men daardoor de 
verkoop van eigen reproducties in de wielen rijden. Deze verkoop brengt nog wat 
op ten voordele van het museum, waardoor men weer nieuwe aankopen kan doen. 

R E S T A U R A T I E S EN V O N D S T E N IN U T R E C H T 

Herenstraat 48. Het uit de tweede helft van de 17de eeuw daterende 
huis — dat één geheel vormt met zijn westelijke buur, nr. 46 — is 
ontpleisterd. Hierbij kwamen boven de vensters bogen met zand-
steenblokken in het zicht, welke worden hersteld. De houten kroon
lijst van ca. 1800 was grotendeels vergaan; na demonteren bleek, dat 
nog restanten aanwezig waren van een geprofileerde bakstenen 
gootlijst, zoals het huis aan de achterzijde nog bezit en zoals we aan 
zovele 17de eeuwse utrechtse huizen aantreffen. Ook deze lijst is in 
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