


Lou als engelbewaarder

Bij de presentatie van het boek 
‘Gevelstenen in Maastricht’ kwam 
IN DEN ENGEL als complete 
verrassing ‘aangevlogen’. Of ik die 
soms kende? Zeker wel, maar voor 
mij was deze engel al een hele tijd 
‘zoek’. Hij is nog te zien op een 
archieffoto van rond 1910 in de 
voorgevel van Wolfstraat 19. Maar 
toen dat samen met nr. 21 door 
bakker Franssen tot een nieuw huis 
werd verbouwd met een pui die 
spiegelbeeldig was aan die van nr. 
23 was er geen plaats meer voor 
de engel en verhuisde de steen 
naar de achterzijde. Jarenlang was 
de ondertussen kleurloze engel 
alleen te zien vanaf het binnen-
plaatsje achter de winkel van 
Franssen (bij tout-Mestreech 
bekend van de ‘peperkook’) heel, 
heel hoog in de achtergevel.
Na het vertrek van de Limburger uit 
de Wolfstraat in 1992 en toen dat 
gebouw mét de naastgelegen 
winkel op de schop ging, was de 
engel gevlogen. Maar hij had in Lou 
Franssen een goede 
'engelbewaarder' want deze wist 
hem in veiligheid te brengen en 
later in te laten metselen naast de 
toegang van zijn appartement op 
de tweede verdieping boven 
Wolfstraat 23,  alleen te zien en te 
bereiken vanaf Havenstraat 4C. 
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Hoewel bij oude gevelstenen zelden bekend is waarom voor 
een bepaalde naam of afbeelding gekozen is, laat de 
afbeelding meestal niet veel aan de fantasie over. 
IN DE GROENE STAADELER van Hoogbrugstraat 74 is 
echter voor velen denkelijk wel een groot raadsel.
Om een gokje te wagen ….
Die vreemde kop. De Engelsen noemen dat een ‘green-man’, 
een gezicht met bladeren en takken uit mond, neus of oren. 
Je vindt hem in vele culturen en alle tijden over de gehele 
wereld en staat voor de levenskracht van de natuur, voor 
natuurverbondenheid. Groen is een vaak gebruikt woord voor 
jong, fris, nieuw. Stadeler of Staedler of... vele andere 
schrijfwijzen betekent niets anders dan ‘stedeling’. In feite zou 
er dus ‘de nieuwe stedeling’ gelezen kunnen worden. 
Geplaatst door iemand van elders die daar als nieuwe 
stadsbewoner is komen wonen en dat metaforisch in 
afbeelding en onderschrift heeft laten vastleggen?
Vermoedelijk is het ornamentale kopje van Hondstraat 13 (en 
dat van Kapoenstraat 4) ook geïnspireerd op de ‘greenman’ 
en wat in Engeland ‘Jack in the green’ wordt genoemd, staat 
hier bij ons bekend als ‘de wildeman’ met vaak eikenloof om 
de heupen en dat zou ook kunnen verklaren waarom de 
wildemanskop van Markt 67 (en oorspronkelijk van het 
Generaalshuis op het Vrijthof ) getooid is met een coupe 
soleil van bladeren.
Wel niet van Mars, maar allemaal groene mannetjes?

Groene mannetjes  The
green
 man
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 De tegeluitvoering van Cannerweg 300 met 
opschrift ‘DE BRON’ slaat natuurlijk op de 
nabijgelegen bron aan de Bieslanderweg die 
hij zou hebben laten ontstaan door een 
kruisteken over de grond te maken.
En op de steen van Champs Elyséesweg 38 is 
te zien hoe de engel de staf aan St. Servaas 
geeft bij zijn wonderbaarlijke uitverkiezing tot 
bisschop. En hoewel zijn naam er niet bij staat 
is hij hier herkenbaar aan de toegevoegde 
kerk én aan de sleutel van de hemelpoort met 
de ‘sleutelmacht’ die hij overigens met St. 
Petrus moet delen.

13 mei naamfeest 

Sint Servaas 

Begin mei zijn de IJsheiligen waar ook Sint 
Servaas bij hoort. Er is rond die tijd kermis in 
Maastricht vanwege zijn naamfeest (sorry 
dames, en niet omdat het toevallig ook 
moederdag is). 
Servatius is de stadspatroon van onze stad. 
Toch staat hij op geen enkele oude gevelsteen 
afgebeeld. Dat is misschien een beetje vreemd, 
maar een huis met die naam zou nooit hebben 
concurreren met dé Servaas, de kerk. 
Als echte Maastrichtse stadsheilige heeft hij wel 
zijn plekje kunnen veroveren onder de moderne 
gevelstenen. De drie die hier afgebeeld zijn, 
verbeelden ieder een episode uit de St. 
Servaaslegende. 
De ‘SINTERVAOS’ met opvallende loenzende 
ogen van Perroenweg 28 verwijst naar de 
geschiedenis van de goudsmeden die door de 
koning gevangen waren gezet omdat ze er maar 
niet in slaagden een borstbeeld van de heilige te 
maken dat niet scheel keek. 
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Je hebt mensen (wie ook al 
weer?) die 02-02-(20)02 als 
trouwdatum gekozen hebben. 
Lekker gemakkelijk te 
onthouden. Onbekend is of dat 
bij 6-6 (17)66 in de Kleine 
Looiersstraat 21 ook een rol 
gespeeld heeft of dat er een 
duivelse betekenis achter zit, 
want 666 wordt in Openbarin-
gen 13 v18 het ‘getal van het 
beest’ genoemd.
De duivel wordt in talloze 
gedaantes uitgebeeld, maar 
binnen de kerk is die van draak 
wel het meest voorkomend. En 
als aartsengel Michael dan ook 
afgebeeld wordt als de 
bestrijder van het ultieme 
kwaad (de duivel), bevecht hij 
een draak, zoals te zien is op 
de gevelsteen van Villa St 
Michel, St Lambertuslaan 7.
Ook Sint Joris (M.Brugstraat 
12) is zo’n drakendoder.
Volgens de legende was Joris 
een Romeins krijgsman die op 
weg naar Syrië de stad Beiroet 
aandeed, die op dat moment 
bedreigd werd door een draak, 
die reeds bijna alle maagden 
verslonden had die hem als 
zoenoffer werden aangeboden. 
Bij de aankomst van Joris stond 
net de ongetwijfeld zeer fraaie

Duivelse stenen?

koningsdochter Cleodolinde op 
het menu van het duivelse 
beest, maar dat ging onze 
koene ridder toch wel wat te 
ver. Er volgde een dramatisch 
gevecht waarin Joris saté van 
de draak maakte. Natuurlijk 
was hij de grote held en wist en 
passant de hele stad tot het 
ware geloof te bekeren. Later 
werd Joris heilig verklaard en 
op grond van zijn roemruchte 
daad de patroon van alle 
ridders en soldaten. Er zijn 
natuurlijk boze tongen, die 
zeggen dat Joris nooit bestaan 
heeft en een heruitgave is van 
aartsengel Michaël. 
Het volgende gedicht spreekt 
voor zich:
St. Joris heeft, als wordt  
gemeld, een felle draak ter  
neer geveld.
Een maagd verlost uit diens 
geweld, die dappere St. Joris.
Maar menigeen - wat droeve 
zaak - schept nu zijn twijfelen,  
boos vermaak en zegt: St.  
Joris en de draak zijn geen van 
tweeën historisch.
Er is op aarde nooit zo'n beest
en evenmin zo'n Sint geweest.
Wel hopen wij voor 't minst,  
mijn vrinden dat men er nog 
een maagd moog vinden.
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Toen Bartholomeus Rijsack in 1730 tweeduizend gulden leende om zijn 
houten huis ‘den vooghel struys’ aan het Vrijthof opnieuw, maar dan in 
steen op te laten trekken, werd het bestaande uithangbeeld vervangen 
door een gevelsteen: 'Dan sullen sy wederom opwercken tot syn tweede  
statie en brengen in de boschweeringhe synen vooghel struys  
uytgehouwen in den blauwen steen volgens model.'
Dat model was ook wel nodig, want het is niet aannemelijk dat de 
gevelsteenmaker ooit een struisvogel in het echt gezien had. De hier 
afgebeelde struisvogel van de steen én de gravure lijken wel een 
eeneiige tweeling en het kan dan bijna niet anders dan dat de prent als 
voorbeeld genomen is. 
De prent is een detail uit een van de dertig zeer populaire kopergravures 
van vogels uit de serie Avium Vivae Icones van de Antwerpse graveur 
Adriaen Collaert (1560-1618).

Vogel Struys in duplo
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Toen voor 1800 huisnummering 
nog niet werd toegepast was het 
voeren van een huisnaam met 
uitbeelding daarvan op uithang-
bord of gevelsteen dé methode 
om het huis een herkennings-
kenmerk te geven tussen alle 
andere huizen. De toepassing 
van een gevelsteen had vooral 
een practische achtergrond 
zonder al te veel ‘flauwekul’.
In de huidige tijd is er meer 
ruimte gekomen voor woord- of 
beeldgrapjes zoals bv bij het 
zwart schaap. De bovenste foto 
is een reconstructie van de 
oorspronkelijke situatie in de 
Hoogbrugstraat 15, waar Jan 
Matthijsen al eerder tot de 
conclusie was gekomen dat dit 
schaap (nu Muntstraat 23) 
vroeger thuis hoorde boven de 
tekst SWART SCHAEP GOET 
LOGYS TE VOET EN TE 
PEERD. 
De reden dat het verwijderd is, 
moet denkelijk gezocht worden 
in het feit dat de hardstenen 
raamkozijnen ooit naar beneden 
toe verlengd zijn waarbij de 
gevelsteen in de weg zat. 
Na jarenlang schaaploos te zijn 
geweest, is er in 2002 een nieuw 
schaap gekomen. Met opzet 
geen kopie, maar eentje met een 
knipoog.

Grapjes

Bij IN DEN WITTEN ENGEL, 
Hoogbrugstraat 18, waar de 
afbeelding van een eventuele 
originele engel ver te zoeken 
is, is de toevoeging van een 
eigentijdse draadengel 
misschien weinig opvallend, 
maar levert bij zonnig weer 
het verrassende effect van 
een (schaduw)engel op.

En in de gevel van 
Rechtstraat 74 zie je 
halswervels met de tekst IN 
DEN STEYVEN NECK en die 
krijg je gegarandeerd  als je 
te lang naar dat moderne 
bord kijkt dat heel, heel hoog 
in de gevel is geplaatst.

situatie nu
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Prent: Grote Staat 3, het 
voormalige vleeshuis, waar de 
vleeshouwers hun waren 
verkochten. Het was een lange 
hal die doorliep tot Achter het 
Vleeshuis.
Het is mogelijk dat Van Gulpen 
die fraaie ornamenten en de 
oorspronkelijke gevel nog ‘naar 
waarheid’ getekend heeft of 
anders uit het geheugen, want de 
voorgevel was in 1856 
grotendeels ingestort. 

Foto: Grote Staat 1-15, rond 1900.
Op nr. 3 de poort van de vroegere 
vleeshal, met nog steeds de 
ossekop, maar toen al geruime tijd 
in gebruik als opslagruimte voor 
brandspuiten (op het gevelbord 
staat de tekst: Brandweer).

Verderop met het opstapje: In den 
Roosengaard, Grote Staat 9, 
waarvan de gevel nu in zijn 
geheel herplaatst is in de 
Stokstraat.

De zeven panden met de nrs 3-15 
tot aan de Vijfharingenstraat zijn 
er nu niet meer;  geslachtofferd 
voor het warenhuis van V&D.

Aquarel: Philippe van Gulpen (1792-1862),
vroegere vleeshal van Maastricht, voormalig 
huis van het slagersambacht.
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Het gebeurde in het verleden 
regelmatig dat smalle straatjes of 
steegjes eerst in de volksmond en 
later ‘officieel’ de naam 
toebedeeld kregen van een van 
de (hoek)huizen aan het begin 
van de straat.
In 1513 was er in de Rechtstraat 
al sprake van ‘die katz’, terwijl in 
1518 het naastgelegen steegje 
aangeduid werd als het straatje 
‘neven dye cat’. De gevelsteen is 
echter van veel latere datum, 
waarschijnlijk van 1735 toen het 
bouwvallige huis op last van de 
magistraat moest worden 
afgebroken en een nieuw huis 
onder dezelfde naam werd 
opgetrokken.

Naamgevers
Ook de ‘koye’ gaf uiteindelijk 
zijn naam aan de straat die 
voorheen werd aangeduid als 
‘die straete bij de busschops 
maltmoelen, dae men geit te 
mijnrebruederen wart’ (het 
straatje bij de bisschopsmolen 
waar men richting 
Minderbroedersklooster gaat).
En helemaal verwonderlijk is 
het niet dat je bv in de 
Sporenstraat, Eikelstraat, 
Ridderstraat en de 
Kapoenstraat nog huisnamen 
en bijbehorende uithangtekens 
aantreft / aantrof die 
verantwoordelijk zijn geweest 
voor de naamgeving van de 
straat.
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In de Akense Klappergasse is wel een heel opmerkelijke 
gevelsteen te vinden met in bisschopskledij gehulde 
skeletten en het raadselachtig opschrift: MONULFF, 
GONDULFF, STAET OP TER VAERT; WIJT AKEN DAT 
MUNSTER.
Aken; dus een Duitse steen? Dacht het niet, want de 
connectie met Maastricht is zonder meer aantoonbaar.
Het opschrift maakt al duidelijk dat die twee ontvleesde 
figuren de vroegere Maastrichtse bisschoppen Monulphus en 
Gondulphus moeten voorstellen en dan heb je nog de 
Maastrichtse stadsster prominent in het hoekje. 
Beeldhouwer Dries Engelen, wonend en werkend in 
Maastricht, maakte deze steen die door het stadsbestuur van 
Maastricht aan de burgers van Aken werd aangeboden, toen 
ze daar te gast waren op de Maastrichtdag van de Akense 
Heiligdomsvaart in 1958.
De tekst op de steen is daarnaast ook nog geen Duits, maar 
(Middel)Nederlands en verwijst naar de inwijding van de 
Domkerk van Aken die was gebouwd als hofkapel van Karel 
de Grote, bekend onder de naam Münster.
Het verhaal wil, dat toen Karel de Grote in 804 zijn pas 
gebouwde Pfalzkapelle wilde laten inwijden, hij daarvoor 
paus Leo III en een hele schare bisschoppen wist te 
mobiliseren. Zo veel bisschoppen als er dagen in een jaar 
gaan, tenminste, dat was de bedoeling. Maar ai, ondanks alle 
inspanningen kwam hij maar op een aantal van 363; twee te 
weinig dus. Het mag duidelijk zijn dat dit Karel de Grote 
helemaal niet beviel. Maar gelukkig was onze lieve Heer de 
keizer welgezind en stuurde in de nacht voor de inwijding een 
engel in de crypte van de Maastrichtse Servaas die met luide 
stem riep: ‘Monulphus en Gondulphus, sta op en ga naar 
Aken, waar de Münsterkerk wordt ingewijd’. En werkelijk, de 
twee rezen op uit hun graf en gingen in vol ornaat op pad. Ze 
haastten zich met zo'n vaart door de Jacobstraße omlaag 
naar het Münster, dat hun knoken ervan klepperden. Het 
volk, dat zich om het Münster had verzameld, kon het 
duidelijk horen. Toen de twee ook nog in het Münster op de 
voor hen gereserveerde stoelen plaatsnamen, kon de heilige 
viering toch doorgang vinden!

Bisschoppentweeling
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 K Onder de titel 'Kiek ins nao bove' ging najaar 2008 de 

tweewekelijkse VMG-gevelstenenrubriek van start waarin 

Jef Bartelet verslag deed van het wel en wee van de 

Maastrichtse gevelstenen.

Actuele gebeurtenissen, achtergrondinformatie en heel wat 

andere zaken die betrekking hebben op de Maastrichtse 

gevelstenen passeerden de revue.

Ter gelegenheid van aflevering 100 een compilatie van 

artikelen uit de afgelopen vier jaar in boekvorm, waar nodig 

aangepast aan de actuele situatie.

Een uitgave van
Vrienden Maastrichtse gevelstenen


