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Losse stenen in gevelstenenfries, gevelstenenmuur of museum?
Als oplossing voor ‘loslopende’ stenen wordt in de SBGM Nieuwsbrief ‘de Gedachtenis’ nr.4 de toepassing 
van een gevelstenenfries (= versieringsband) ten tonele gevoerd met een montagefoto als voorbeeld.

Sorry, maar het rommelig en onsamenhangend allegaartje dat daar op te zien is, heeft naar mijn gevoel 
meer weg van een dumpplaats van overtollige stenen dan dat het getuigt van een doordachte en esthetisch 
verantwoorde opstelling.
Een gevelsteen draagt een boodschap uit en heeft dan ook als eerste vereiste dat hij moet opvallen. In 
datzelfde artikel wordt dat terecht omschreven als het ‘ingeboren signaalmechanisme’.
En als er zoals ik eerder las “stemmen zijn die door de steen klinken” (wat net als ‘sprekende stenen” een 
heel aardige omschrijving is) dan zullen meerdere stenen die op elkaars lip zitten, proberen elkaar te 
overschreeuwen om als enige de gewenste en ook bedoelde aandacht te krijgen. 
Met als resultaat dat geen enkele stem goed hoorbaar en vooral verstaanbaar is.

http://www.modernegevelstenen.nl/


Een voorbeeld uit Maastricht (en gelukkig ook het enige) waar drie verdwaalde stenen wel als afzonderlijke 
striptekening maar niet als samenhangend stripverhaal gelezen kunnen worden en tezamen één grote 
babylonische spraakverwarring vormen.

Dat het samengaan van meerdere gevelstenen / onderdelen wel door de beugel kan, zag ik laatst nog in 
Hoorn en Haarlem, om maar een paar voorbeelden te noemen. 



Maar daar vullen ze elkaar ook aan en was (is) het niet een manier om snel van een stel stenen af te 
komen.
Gevelstenenfries als (her)plaatsingsvariant zou kunnen (als noodoplossing), maar zorg er dan wel minstens 
voor dat er op onderdelen iets gemeenschappelijks is als oorsprong, inhoud of vorm.

Wat verder nog te doen met gevelstenen die je niet aan de straatstenen kwijt kunt?
Berg je ze op in een museum(depot) of zet je ze op een kluitje in een gevelstenenmuur?
De manier waarop de vraag geformuleerd is, maakt denkelijk al duidelijk dat ik van beide niet erg 
gecharmeerd ben.
Misschien uit oogpunt van efficiency (raak je ze tenminste niet zo snel kwijt) best begrijpelijk, maar als 
bewaarplaats of plek van presentatie doen ze enorm afbreuk aan de cultuurhistorische waarde die oude 
gevelstenen toch vertegenwoordigen én de oorspronkelijke reden van plaatsing.

Zo’n hutjemutje opstelling als bv in de St. Luciensteeg in Amsterdam; mij maak je niks wijs: er is geen 
Amsterdammer die ze nog opmerkt, laat staan ze echt goed bekijkt. 
Kwestie van door de bomen het bos ….. 
Hoogstens gerieflijk voor de gemakkelijk uitgevallen toerist die onbekend met het fenomeen gevelsteen 
deze ‘Dutch speciality’ hapklaar en bijtgaar krijgt voorgeschoteld (en er geen bal van snapt).

Midden vorige eeuw puilde het toenmalige Bonnefantenmuseum in Maastricht (toen nog een echt 
geschiedenismuseum) uit van verweesde gevelstenen. Dat wil zeggen de eigen opslagplaats of die van de 
gemeente (dat wisselde nog wel eens), want in de collectie op zaal was er eenvoudig geen ruimte voor en 
vooral ook geen interesse. Het museum was die tonnen aan steen dan ook liever kwijt dan rijk.

  

(Oud)Bonnefanten buitenplaats rond 1980

Gemeentelijke opslag Beatrixhaven 1976



Gelukkig was er in de jaren vijftig een ad hoc werkgroep gevelstenen, die er voor gezorgd heeft dat het 
merendeel daarvan in Maastrichtse gevels werd herplaatst; iedere steen apart in een tot dan 
gevelsteenloze gevel en daar kunnen we ze hier in Maastricht alleen maar heel dankbaar voor zijn.

               

(Voorbeelden van toen herplaatste gevelstenen. Zouden in een fries die doorlopend beeldhouwwerk vereist 
totaal misstaan zoals dit denkbeeldig rijtje nog eens onderstreept.)

De naam zegt het al: een gevelsteen hoort thuis in een gevel, waar hij het verhaal kan vertellen van dat ene 
huis en de mensen van toen. En het mooie is dat een gevelsteen op maat werd gemaakt voor die ene 
specifieke gevel (wat bv in Maastricht binnen de toen gebezigde gevelstijl al genoeg aparte vormen heeft 
opgeleverd) en alleen al daarom – afgezien van het bijbehorende verhaal – daarmee één harmonisch 
geheel vormt.
Moge duidelijk zijn dat dus om meerdere redenen het aan te bevelen is gevelstenen zo veel mogelijk in de 
oude context te behouden of wanneer dat niet meer mogelijk is op zoek te gaan naar een ‘pleeggevel’ waar 
de ‘weesgevelsteen’ zich qua ouderdom en entourage thuis kan voelen en waarbij de oorspronkelijk 
bedoelde signaalfunctie goed tot zijn recht komt..

Ter illustratie de jongste VMG-herplaatsing; die van de gevelsteen INDE STADT CEVLEN.

     

Deze van oorsprong Maastrichtse steen werd teruggevonden in Echt en de VMG heeft hem – met dank aan 
de eigenaresse -  mogen terughalen.
Herplaatsing op de oorspronkelijke plek (maar ooit totaal vernieuwde gevel) van Stenenwal 21 was niet 
meer mogelijk en daarom werd gezocht naar een pleeggevel in de directe omgeving waar de gevelsteen 
qua uitstraling mee zou kunnen matchen.
En die werd tenslotte ook twee huizen verder gevonden op Stenenwal 23. Gelukkig met een huiseigenaar 
die enthousiast zijn beurs trok. Want dat kan in zo’n proces ook nog wel eens een breekpunt zijn. 

(het verhaal van deze herplaatsing was op onze VMGsite onderwerp van meerdere afleveringen in de 
rubriek: www.maastrichtsegevelstenen.nl/rubriek/rubriek-keuze.htm  nrs 24, 46, 47, 48b, 49 en 50

http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/rubriek/rubriek-keuze.htm


          

Gevelstenenfries, gevelstenenmuur of museum?

Het antwoord moge duidelijk zijn.

Gun iedere gevelsteen zijn eigen gevel !!

  

                                                              Jef Bartelet, Vrienden van Maastrichtse Gevelstenen


