
Gevelsteen IN DEN VOGEL STRUYS 
Vrijthof 15, Maastricht 
 

       
 
Deze plek aan het Vrijthof op de hoek met de Platielstraat waar nu het Café ‘In den Ouden 
Vogelstruys’ staat heeft een lange en redelijk goed gedocumenteerde bebouwingsgeschiedenis.  
De gevel van dit voormalige koopmanshuis zoals deze nu zichtbaar is dateert uit 1730, toen de 
toenmalige eigenaar zijn huis liet ‘verstenen’. 
 
De oudste voorganger van 'de Struys', zoals het pand - en nu café- in de Maastrichtse volksmond 
wordt genoemd, wordt rond 1309 voor het eerst vermeld onder de huisnaam ‘Schonecgen’,  
naar de ridderfamilie Schönecken uit de Eifel. Zij hadden op allerlei gebied relaties met de stad 
Maastricht en gebruikten dit stenen, mogelijk uit mergel opgetrokken, huis als stadsresidentie.  
 
Wanneer het pand vervallen of verwoest raakte is niet bekend maar mogelijk al voor 1440 werd 
er op dezelfde plek een huis uit hout opgetrokken dat in de archieven terug te vinden is onder de 
naam ‘het vroegere Schonege’. Vanaf 1450 vindt er een naamsverandering plaats en wordt het 
huis ‘de Stroys’ genoemd (in 1474 wordt er al een Peter in den Struys vermeld) en vanaf 1560 als 
‘Opten Struys’ en ‘In den Strous’. Het houten drie verdiepingen tellende, overkragende 
(overhellende) en per verdieping breder wordende pand, krijgt op een gegeven moment ook een 
struisvogel als gevelteken. Althans, iets dat voor een struisvogel moest doorgaan omdat men 
deze vogel doorgaans alleen maar kende uit de beschrijvingen van de middeleeuwse, 
moraliserende ‘bestiaria’ of ‘beestenboeken’. Het houten pand met vakwerkgevel en het 
gevelteken zijn goed te zien op een tekening van Josué de Grave uit 1669. 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Er wordt wel eens gesuggereerd dat de naam ‘Struis’ verband houdt met de 
(struisvogel)verentooi die de ridders op hun helmen droegen. Een verwijzing dus naar de heren 
van Schönecken, de eigenaren van het eerdere huis.  
 
Een andere aanname is, dat de eigenaar van de Struis een tactische en ook commerciële zet 
heeft gedaan door met de struisvogel een verwijzing naar de nabijgelegen Sint Servaaskerk te 
maken en zo klanten aan te trekken die deze bedevaartskerk bezochten. In deze kerk bevindt 
zich het graf van de Heilige Servaas van Maastricht. In de middeleeuwen ontstonden, soms 
verweven met historische feiten, tal van legendes rondom deze bisschop van Tongeren en latere 
patroonheilige van Maastricht. Het is opvallend dat rond de tijd dat de kerk een algemeen in 
Europa bekend bedevaartsoord gaat worden (een eerste officiële melding dateert uit 1391), de 
verandering van huisnaam plaats vindt. In de kerk bevinden zich nog steeds reliekhouders, 
gemaakt van struisvogeleieren. Pelgrims konden zich verwonderen over deze eieren van deze 
exotische vogels. Volgens het volksgeloof legden struisvogels hun eieren in het hete zand.  
Ze broedden ze verder zelf niet uit, maar lieten de warmte van het zand het verdere werk doen.  
Hierdoor werden de struisvogels en hun eieren het zinnebeeld voor de maagdelijke geboorte van 
Jezus Christus. 
 

 
 
Een horecafunctie heeft het huidige 'bekendste' café van Maastricht pas vanaf 1840 gekregen.  
Voor die tijd heeft het pand hoofdzakelijk als handelspand gediend. In 1727 kocht de, in Visé 
geboren, Maastrichtse poorter en lid van het kremersgilde Bartholomeus Risack (tot het ambacht 
van de 'kremers' (kramers) hoorden op dat moment alle handelaren en verder alle poorters 
(burgers) die speciale beroepen als chirurgijn en advocaat uitoefenden), het pand ‘Den Vogel 
Struys’, samen met nog een achterliggend huis aan de Platielstraat.  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Het pand behoorde oorspronkelijk aan zijn schoonvader Melchior Platouns, ooit een vermogend 
man, die bij zijn overlijden behoorlijk diep in de schulden bleek te zitten. Zijn weduwe werd 
hierdoor gedwongen bij openbare verkoop onder andere het pand ‘de Struis’ te verkopen. Risack 
kocht het pand met geleend geld en leende in 1730 nog eens een bedrag van 2000 gulden  
om het houten pand geheel nieuw vanaf de grond in steen laten optrekken. Deze wijziging van 
houten- naar een stenen huis vond eigenlijk een beetje laat plaats. De Maastrichtse 
stadsoverheid was in 1730 al bijna honderd jaar bezig met het uitvaardigen van verordeningen, 
die aangaven dat in verband met brandgevaar er geen houten huizen meer gebouwd mochten 
worden en dat bestaande houten huizen door stenen huizen vervangen moesten worden.  
Het werk werd in de zomer van 1730 uitgevoerd en in het bewaard gebleven bouwbestek  
werd ook duidelijk aangegeven dat de nieuwe, uit Naamse hardsteen gehouwen, gevelsteen  
‘In Den Vogel Struys 1730’ boven de voordeur van de in 'Maaslandse renaissance- architectuur' 
opgetrokken gevel moest worden ingemetseld. 
 

 

    
 
Als voorbeeld voor de struisvogel heeft de maker van de gevelsteen, vrijwel zeker, een 
gespiegelde gravure van de Antwerpse graveur Adriaen Collaert (1560-1618) gebruikt. In zijn 
boek ‘Avium Vivae Icones’ uit 1580 staan een dertigtal gravures met vogels afgebeeld, 
waaronder deze met een struisvogel en een kroonkraanvogel.  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Meerdere geveltekens met struisvogels zijn op deze prent geïnspireerd, zoals bijvoorbeeld de 
gevelsteen ‘De Vogel Struys’ aan de Herengracht 329 in Amsterdam. Maar ook buiten de Lage 
Landen kende men deze afbeelding. In het stedelijk museum van Praag is een rococoreliëf in 
stucco te bezichtigen dat afkomstig is van het afgebroken huis ‘In de witte struisvogel’ aan de 
Kaprova 42 in Praag. Het huis stond al vanaf 1594 als ‘In de struisvogel’ bekend en het was de 
bewoner en drukker Mikuláš Pštros (= struisvogel) die het huis zijn naam gaf. Ook hier lijkt de 
gravure van Collaert de inspiratiebron te zijn geweest, met als afwijkend detail dat deze 
struisvogel (net als in Amsterdam) met een hoefijzer in zijn bek is afgebeeld. Lange tijd, mede 
weer door een ‘bestiarium’- verhaal, nam men aan dat de struisvogel, evenals de dodo, alles kon 
eten, zelfs ijzer en stenen zo groot als een vuist. De struisvogel met een hoefijzer wordt als 
zinnebeeld al vermeld in het standaardwerk ‘Emblemata’ uit de zeventiende eeuw, en betekent 
zoiets als 'kracht door tegenwerking', een 'ijzervreter' dus. 
 
    

 
De bewoner van het pand nummer 30 in de Maastrichtse Batterijstraat wilde graag een 
verkleinde kopie van de gevelsteen in zijn eigen gevel plaatsen omdat hij de afbeelding op de 
steen zo’n mooie beeltenis vond. Hij kreeg toestemming hiertoe van de uitbaters van de Struys.  
Alleen het onderschrift van de gevelsteen mocht niet gebruikt worden. De steen siert nu zijn 
gevel met als onderschrift ‘De Kleine Struys’. 
 
 
Pancras van der Vlist 
 
Met dank aan Frans Kucera  
voor de vertaling van de informatie over de Praagse struisvogel.
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