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Jef Bartelet, VMG 

Keulen in en uit Maastricht  
De VMG heeft de hand weten te 
leggen op de prachtig uitgewerk-
te gevelsteen IN DE STADT 
CEVLEN. Zij heeft de eigenaars, 
de erfgenamen Henrichs-Stijns 
in Echt, er van weten te over-
tuigen de steen beschikbaar te 
stellen voor herplaatsing in 
Maastricht waar hij ook 
oorspronkelijk vandaan komt.  
Maar de precieze plek van 
herkomst roept nog de nodige 
vragen op. Jhr. Victor de Stuers 
zag ‘m in 1867 volgens eigen 
opgave op de Stenenwal 334 (= 
nu 20). Om de verwarring nog 
wat groter te maken geeft een 
archieffoto uit 1912 als adres  
Maaspuntweg (=Stenenwal) 23, 
terwijl 'de stad Keulen' als 
huisnaam niet op de Stenenwal, 
maar tussen 1689 en 1792 
diverse malen in de achter-
liggende Rechtstraat wordt 
genoemd en afgaande op de 
bijvermelde reigenoten moet dat 
Rechtstraat 76 zijn geweest.  
Na 1912 wordt de gevelsteen als 
vermist opgegeven, onbekend 
als men was met het feit dat hij 
ondertussen bij de afhandeling 
van een erfenis rond 1913 is uit-
gebroken en naar Echt verhuisd.  
Rechtstraat 76 was rond 1900 de 
winkel in koloniale waren van de 
 

gebroeders Leo en Alphons 
Stijns. Dat na hun overlijden de 
gevelsteen sindsdien in de 
familie Stijns is gebleven, moge 
samen met de gichtgegevens 
toch wel het bewijs zijn dat de 
vroegere huisnaam en de 
gevelsteen met dezelfde naam 
bij elkaar hoorden op Rechtstraat 
76. Mogelijk dat de naamsaan-
duiding ook gold voor het bijbe-
horende achterhuis aan de 
Stenenwal, maar dat is nu 
nummer 21 en niet 20 of 23. De 
archieffoto zou van dat pand 
kunnen zijn maar dat is niet te 
controleren want het werd in 
1940 wegens oorlogsschade ten 
gevolge van het opblazen van de 
Servaasbrug geheel herbouwd. 
De slordig afgekapte onderrand 
wijst er denkelijk op dat de steen 
nog een eerdere herplaatsing 
heeft gekend en daarbij wegens 
gebrek aan ruimte is ingekort. 
Maar dat heeft zeker geen rol 
gespeeld bij de situatie zoals op 
de foto van 1912 te zien is.  
De Stuers (1867) en Simays 
(1912) zagen de steen dus nog  - 
zij het op verschillende adressen 
- ingemetseld op de Stenenwal 
maar is het ooit toch Rechtstraat 
76 geweest? 
Wie het weet mag het zeggen. 
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