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Pelikaan?
Grote Staat 23; IN DEN PELLICAEN.
Het is dat het er onder staat, maar wie er een foto van een pelikaan met zijn kenmerkende
lange snavel naast zet, ziet meteen dat de vogel op de gevelsteen op alles lijkt behalve op
een pelikaan.

e

Het leuke is dat zo’n verkeerde uitbeelding niet alleen voorbehouden is aan onze Maastrichtse gevelsteen. Meerdere oude 18 eeuwse pelikaangevelstenen elders in
het land hebben datzelfde ‘foutje’.
Voor wie ze wil zien; ga eens naar http://www.gevelstenen.net/kerninventarisatie/ en typ bij ‘ZOEK’ eens pelikaan in. Dat levert meerdere adressen op waar een
pelikaangevelsteen te vinden is.
(Die site verder bekijken is ook alleszins de moeite waard, want het is een inventarisatie van gevelstenen, gerangschikt per land en op plaatsnaam.)

Maar zelfs wanneer het er niet onder staat, zou het door de manier waarop de vogel is afgebeeld voor iedereen duidelijk moeten zijn dat het om een pelikaan gaat.
Het tafereel laat een vogel zien die zijn borst open pikt om met zijn bloed zijn of haar jongen te voeden.
Dat refereert aan het volksgeloof dat te danken is aan het feit dat het hafverteerde voedsel waarmee de pelikaan de jongen voedt roodachtig van kleur is en ook hebben
bepaalde pelikanen in de broedtijd een rode plek op krop en keelzak die op een bloedende wond lijkt.
Verder heeft deze voorstelling een Christelijke betekenis gekregen en staat deze symbool voor zelfopofferende liefde en met name Christus’ offerdood.
Je ziet op de gevelsteen dan wel een pelikaan; maar je zou eigenlijk Christus moeten ‘lezen’ en dat het huis onder diens bescherming gesteld is.

Op oude gevelstenen wordt de pelikaan op vrijwel gelijke wijze afgebeeld. Niet zo
vreemd, omdat je rustig mag aannemen dat de makers ongetwijfeld een bestaande
prent als voorbeeld gebruikt zullen hebben om een voor hen onbekend dier vorm te
geven (zoals eerder bv bij de struisvogel op het Vrijthof is aangetoond!).
e

Opmerkelijk is verder nog dat in een 16 eeuwse bron vermeld staat dat gier uit het
Ivriet verkeerd vertaald is in pelikaan.
Dan zou het best wel eens zo kunnen zijn dat deze vogel zijn gierenkop in de
uitbeelding heeft behouden maar per abuis als pelikaan te boek staat.
e

16 eeuwse prent

e

e

Het onbekend zijn met de pelikaan en zijn specifieke snavel gaat natuurlijk niet meer op voor de 19 en 20 eeuwse beeldhouwers en de modernere uitvoeringen er zien er
dan ook echt uit als een pelikaan, met grote snavel en al, zoals bij het ‘Huis met de pelikaan’ aan het OL Vrouweplein
De pelikaan staat hoog boven op de topgevel van dit
asymmetrische gebouw dat in 1905 namens de Gelderse
Credietvereniging tot stand kwam. Daarmee is ook het
Gelderse wapen in de gevel verklaard.
De aanwezigheid van de pelikaan en de olifant rechts naast de
grote ingang ontgaat ons even, of de Credietvereniging dichtte
zichzelf mogelijk eigenschappen toe als opofferingsgezindheid
en kracht?

