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Gevelsteen D’ 3 Fontyne terug naar Amsterdam
Deze maand is gevelsteen D’ 3 Fontyne teruggeplaatst op de oorspronkelijke plaats in Amsterdam, 
Lijnbaansgracht 189. Deze gevelsteen hoorde bij een ‘suikerbakkerij’, die in hier in het tweede kwart van de 18e 
eeuw was gebouwd en in 1933 was afgebroken. Na de afbraak kwam de gevelsteen terecht op Nyenrode. In 
2011 gaf toenmalig Nyenrode-president Piero Overmars, na een verzoek van de Vrienden van Amsterdamse 
Gevelstenen (VVAG), toestemming om de steen naar Amsterdam te laten terugkeren.

Eind vorig jaar werd ook al gevelsteen D’Jonge Visser, na een verblijf van vele decennia op Nyenrode, 
teruggebracht naar haar oorspronkelijke plaats. Die gevelsteen is nu gemetseld in de zijmuur van het pand aan 
de Eerste Lindendwarsstraat 11 in de Amsterdamse Jordaan.

Goudstikker
Volgens Nyenrodes erfgoedbeheerder Gert Immerzeel bevond gevelsteen D’ 3 Fontyne zich jarenlang in de 
fazanterie en zat D’ Jonge Visser in het plaveisel van het Koetshuis. “De Amsterdamse gevelstenen zijn na de 
sloop van de Amsterdamse panden waar ze bij hoorden in de loop der tijd in de handel gekomen en waarschijnlijk 
in de periode-Goudstikker op Nyenrode beland om te dienen als decoratie.”

Immerzeel zocht een aantal jaar geleden contact met de Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen 
(VVAG) en hoorde van hen dat de twee gevelstenen al jarenlang als vermist te boek stonden. “De Vereniging 
Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen wilde de gevelstenen laten restaureren en terugplaatsen op de 
oorspronkelijke locaties in Amsterdam. Nyenrode wilde daar uiteraard graag aan meewerken.”

Rectorswoning
Immerzeel: “De voormalige rectorswoning op het landgoed, die stamt uit de jaren ’50, is vernoemd naar 
gevelsteen D’3 Fontyne. Rector Postma wilde de gevelsteen in dat pand laten inmetselen, maar dat is om een of 
andere reden nooit gebeurd.”

Gevelsteen D’3 Fontyne is van de hand van steenhouwer/beeldhouwer Hendrik Pantel. Het gebouw met de 
koepel, rechts op de steen, is overgenomen van een gravure van de kerk S. Paolo alle Tre Fontane buiten Rome. 
Deze kerk zou staan op de plek waar apostel Paulus onthoofd is met drie slagen van een zwaard. Na elke slag 
viel een druppel op de grond, waar een wonderbaarlijke bron ontsprong.

Toscaanse poort
Op dit moment zijn op Nyenrode nog overblijfselen van één gevelsteen over. “Dat is een gevelsteen met een 
afbeelding van een Toscaanse poort”, vertelt Immerzeel. “Waar die vroeger thuishoorde, weten we nog niet. Maar 
we gaan proberen dat uit te zoeken en willen ook die gevelsteen weer naar de oorspronkelijke locatie laten 
terugkeren.”


