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Roosje, mijn roosje
Dat de naamkeuze van het huis meestal gebaseerd
was op “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”,
heeft in de uitbeelding daarvan op de gevelsteen de
meest alledaagse onderwerpen opgeleverd, zelfs in
veelvoud.
Zo waren er in Maastricht minstens zes huizen die de
naam ‘de roos’ voerden, waarschijnlijk nog meer, maar
die zes hebben als bewijs daarvoor een gevelsteen met
een roos aan de gevel.
Als identiteitskenmerk dus niet bepaald uniek en ook
niet zo handig om je huis met zo’n veel gebruikte naam
aan te duiden, zou je zeggen. Maar omdat meestal ook
de straatnaam én de buurhuizen werden vermeld, werd
een vergissing tot een minimum beperkt.

Zeker zes rozen op gevelstenen dus, maar nee, het waren er toch minstens zeven. Want een van de stenen die pas uit het depot gehaald zijn, heet(te) ‘de witte roos’.
Niet dat we dat weten uit een archiefstuk (tenminste nog niet).
Maar het is het (beschadigde) chronogram dat ons de naam verklapt van deze steen: EXCUSSAE ALBA (ROSAE DICAVIMUS), dwz Wij wijden (dit huis) aan
de uitgehouwen witte roos (1777). Met dank aan Victor de Stuers die het in 1867 nog zo kon lezen en het heeft opgeschreven.
Jarenlang verbleef deze witte roos in meerdere depots. Moeite voor herplaatsing werd er niet gedaan. Wie zou er in hemelsnaam belangstelling hebben voor een steen in die
beschadigde toestand en dat formaat en gewicht? (100x92x30 cm en zo’n 600 kg zwaar!!)
Totdat de eigenaar van Bouillonstraat 14 zich meldde bij de VMG. Of we niet wisten waar hij een gevelsteen kon krijgen voor hun op te knappen huis? En ja hoor, het mocht
ook een iets grotere steen zijn en restaureren was ook al geen probleem.
De VMG heeft toen deze roos voorgesteld en het LGOG als eigenaar er van overtuigd dat dit een eenmalige kans is voor deze steen die we niet konden laten liggen.

De witte roos eindelijk uit het depot. Nu onderwerp van restauratie.

Om een idee te krijgen wat het ongeveer gaat worden.

Er bestond wel een vermoeden, maar pas sinds heel kort is door een oude ansichtkaart met zekerheid aan te geven waar die kolossale sluitsteen vandaan is gekomen.
Dat was Brusselsestraat 109 (het meest rechtse huis op de ansichtkaart die op 18 oct 1901 werd afgestempeld). Bij vergroting is de gevelsteen als sluitsteen in de
poortomlijsting te zien. De poort is in het tegenwoordige pand, waar nu De Nieuwe Limburger een kantoor heeft, vervangen door een deur, maar bij het vernieuwen van de
gevel is de gevelindeling grotendeels gehandhaafd en zijn ook de hardstenen raamomlijstingen hergebruikt.

