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Herplaatsingen 60 jaar geleden
In een van de vorige afleveringen was sprake van een herplaatsingsgolf in de
vijftiger jaren toen verschillende straten ‘behangen’ werden met uitgebroken
gevelstenen die in het depot van het toenmalige Bonnefantenmuseum lagen te
verpieteren.
In het archief is nog een brief te vinden waarin dat voornemen daartoe kenbaar
werd gemaakt en is ook duidelijk welke personen zich daar voor hebben
ingezet.

Markt 29, van voormalige Bokstraat?
Markt 65, van Spilstraat 9

Ook daarbij teruggevonden: een voorlopige lijst van stenen die volgens de
initiatiefnemers daarvoor in aanmerking kwamen. Behalve de uit elkaar
gevallen St. Hubricht zijn alle daar genoemde stenen tenslotte ook
herplaatst, maar veelal op een ander adres dan gepland en heeft het voor
sommige stenen ook wat langer geduurd. Ook zijn er later andere stenen aan
dit lijstje toegevoegd.
Hoe het ook zij; we kunnen de heren Godfroy, Timmers, Dejong en Minis
dankbaar zijn want zij hebben het Bonnefanten van een probleem verlost én
de stad op een fraaie manier verder aangekleed.

Markt 53, van Muntstraat 24

Markt 67, van Vrijthof 46

Afgebeeld in dit artikel zijn de stenen waarmee de Markt uiteindelijk verder werd
gestoffeerd. Daarmee is het aldaar nog aanwezige gevelstenenbestand meer dan
verdubbeld van 9 naar 22. (De Boschstraat ging zelfs van 4 naar 19 !!!).
Je vraagt je wel af wat er met de ooit oorspronkelijke gevelstenen op de Markt (en dat
moet op een huizenbestand van zo’n 68 panden toch heel behoorlijk zijn geweest) is
gebeurd?

Markt 38, van Wolfstraat 14
Markt 74, van Markt 46

Markt 30, van ?, antiquarisch aangekocht

Markt 7, van M. Brugstraat 14
Markt 21, van Lenculenstraat 21
Markt 68, van Rechtstraat 89?
Markt 66, van Rechtstraat 50?

Markt 1, van ?, antiquarisch aangekocht

Markt 60, van Markt 5

