








Maandblad Oud-Utrecht 1984 Oudegracht 227, IN DE 3 KRONE, figuratieve gevelsteen. Drie gekleurde kronen met de tekst ,,in de 3 krone&quot; zijn op deze steen te zien. De kroon werd veel als huisnaam gebruikt. Ter onderscheiding had men namen als de vergulde kroon of de keizerskroon. Oudegracht 221 werd DE WITTEENGEL genoemd. Later ook wel DEGULDEN ENGEL. Van der Mondetekende omstreeks 1840 de toennog aanwezige gevelsteen. Dezewerd ook nog een 20-tal jaren laterdoor Van Lennep en Ter Gouw ge-noemd, doch is thans verdwenen. DEN OUDEN PUTH&quot; Oudegracht 219, geschilderde huisnaam. Op de daklijst staat ,,Den Ouden Puth&quot;. De naam was al in 1587 bekend. Oudegracht 203 heette DE EXTER. Van der Mondetekende de steen en Van Lennep en Ter Gouw noemen hem in hun boek. De steen is verdwenen. Hoewel de steen van Oudegracht 179, IN DENRIJCKXDAELDER, ook niet meer aan de gevel te

zienis, is hij niet verdwenen, maar bevindt zich in het Cen-traal Museum. Op de steen staat een Uniedaalder enhet jaartal 1641 afgebeeld. Hij werd in dat jaar doorde borduuyrwercker Gerrit van Allen aangebracht. ROYBSTEH Oudegracht 175, ROYESTEIN, huisnaam.Na verbouw en restauratie in 1977, is de oude huis-naam weer aangebracht. Oudegracht 171, figuur op geveltop.De ooievaar op het dak van dit huisherinnert aan een vroeger hier gevestigde winkel in baby-artikelen. 50



Maandblad Oud-Utrecht 1984 Lijnmarkt 50, IN DE GEKROONDETROFFEL, figuratieve gevelsteen.Op de steen staat een rechterhand,komend uit een wolk afgebeeld, dieeen troffel vasthoudt. Hierbovenbevindt zich een kroon en eronderstaat het jaartal: ,,Ao 1737&quot;.Deze steen in het huis op de Gaard-brug wijst op het beroep van eenvroegere bewoner die meester-metselaar was. Lijnmarkt 37, IN DIE VERGULDE MAEN,figuratieve gevelsteen.Op deze gekleurde gevelsteen prijkt devolle maan, omgeven door vier sterrenen eronder de huisnaam:,,in.die.ver= gulde.maen&quot;. Lijnmarkt 35, DE WITTE OLIFANT, figuratieve gevelsteen.Een naar links lopende olifant is de afbeelding op de steen.Daaronder het jaartal: ,,Ao 1736&quot;. De naam staat niet vermeldop de steen, maar is bekend uit andere bronnen. 51






