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Sint Pieterstraat 48

Jef Bartelet VMG 31-08-2011
Wie door de verwaarlozing en vervuiling heen kan kijken, ziet meteen dat Pieterstraat 48 een
ontzettend mooie gevel heeft. Daar is in de loop der tijd bouwkundig nog weinig aan verpest, al is de
indeling van de ramen beneden ooit eens geslachtofferd om grotere vensters als ‘kiekoet’ (etalage)
toe te passen.
Nu het voornemen bestaat de gevel op te knappen zou je bijna wensen dat ook dat weer in de
originele staat zou worden teruggebracht, zoals het op de oude prenten te zien is.
Behalve de opmerkelijke boogvensters vallen ook de twee ‘friezen’ (banden met versiering) op:
boven met het jaartal 1714 en beneden met de gevelsteen IN DE OVDE WAEGH. Alle onderdelen
samen vormen een bijzonder en harmonisch geheel.
Boven de deur was vóór de verbouwing in 1909 nog een tijdvers te lezen: PAX CHRISTI SIT IN HAC
DOMO, d.i. de vrede van Christus rust op dit huis. Het gaf ook het jaartal 1714.

2011; hard toe aan een opfrisbeurt.
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Links: prent midden 19 eeuw

Onder: onderdeel bouwtekening 1909; oude situatie.
Hadden ze het zo maar gelaten.
In de deuropening is nog op het toen verwijderde ‘kalf’ (horizontale latei) het
chronogram te lezen, al staat het daar onvolledig: PAX CHRISTI IN HAC DOMO.

paX ChrIstI sIt In haC DoMo
(waar is dat gebleven?)

Sint Pieterstraat in 1912

Toen en nu
Nr. 50 jaartal 1737

Nr. 48 gevelsteen IN
DE OVDE WAEGH

en jaartal 1714 in fries
bovenin

Nr. 46 een enkel blok
mergel zonder reliëf en
ook nog eens uit het
lood; functie?

Nr. 44 toen gevelsteen: vijfpuntige ster.
Nu verdwenen; totaal
vernieuwde gevel
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Nr. 42 toen (bijna)
zelfde gevelindeling
als nr. 40; geen
gevelsteen, maar wel
een fries onder de
dakgoot.
Nu grote winkelpui en
de fries afgedekt,
mogelijk verdwenen.
Nr. 40 gevelsteen
AU BATAUX ANNO
1733

Sint Pieterstraat in 2011

