
Met de onthulling op 22 augustus van IN 
DE STADT CEVLEN op Stenenwal 23 en 
het ijzeren uithangbord van Sinte Cristoffel 
van Rechtstraat 80 lijkt de oude situatie 
weer in ere hersteld. 
Lijkt, want eerlijkheidshalve moet  toege-
geven worden dat, hoewel de waarheid 
niet direct pootje gelicht, hierbij toch een 
beetje ‘gefoeteld‘ is.  
Zeker is in ieder geval dat de gevelsteen 
van Cevlen afkomstig is van het perceel 
waar Rechtstraat 76 én Stenenwal 21 als 
voor- en achterhuis deel van uitmaakten 
onder de naam ‘de stad Keulen’. 
Uit oude archieffoto’s is af te leiden dat de 
gevelsteen in ieder geval rond 1910 nog in 
het pand aan de Stenenwal 21 stond. 
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‘Gemasseerde’ waarheid Het logische voornemen om de steen op 
een van die adressen terug te zetten, 
bleek echter niet te verwezenlijken.  
De gevel van Rechtstraat 76 biedt geen 
enkele plek of ruimte en de steen 
dissoneert volledig met het in 1940 totaal 
vernieuwde front van Stenenwal 21. 
Na het zien van Stenenwal 23 (dus iets 
verderop) was de keus snel gemaakt. 
Steen en gevel passen qua stijl volmaakt 
bij elkaar en het fraaie resultaat vergoei-
lijkt de gepleegde ‘geschiedvervalsing’. 
(Hoewel, sommigen beweren dat de 
steen oorspronkelijk van nr. 23 is en dat 
hebben ze dan van fotograaf A. Simays 
die de steen daar in 1912 situeerde,  
maar de gevel (mét gevelsteen) op zijn 
detailfoto is overduidelijk niet die van nr. 
23, maar de oude gevel van nr. 21). Ook bij het uithangbord van Sinte 

Cristoffel is de waarheid enigszins 
‘gemasseerd’. Want wat er vroeger 
precies aan de ophangconstructie was 
bevestigd, kon met geen mogelijkheid 
achterhaald worden. 
Ondertussen is echter bekend geworden 
dat vanaf 1900 tot en met 1931 in 
Rechtstraat 80 / Stenenwal 23 ene Math 
Delnoz verbleef en die had daar een 
smederij en ijzerwarenhandel. 
Je mag voorzichtig aannemen dat het 
oude nog bestaande uithangsel dus van 
uit die tijd en het product van deze smid 
is, waaraan vermoedelijk niet een 
Christoffel hing, maar een bord met de 
naam van het bedrijf..  
Iets wat onderschreven wordt door de 

(onbewezen) opmerking van een oude 
voorbijganger die zich meende te 
herinneren dat er in zijn jonge jaren 
ook nog eens een bakker woonde die 
zijn naam op het bord had staan. Maar 
een afbeelding? ‘Nee, nooit gezien’. 
En zeg nu zelf; dat er nu een 
Christoffel hangt, is dan misschien niet 
geheel comme il faut, maar wel een 
heel stuk leuker ☺ 

Wij van de VMG zijn dan ook erg te 
spreken over de plek en de nieuwe 
uitvoering van de uithangtekens aan 
Stenenwal 23 en Rechtstraat 80.  
Met dank aan allen die dat mogelijk 
gemaakt hebben. 


