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De VMG als waakhond 2
Na uitvoerig mailcontact over en weer met o.a. de gemeentelijke cultuurhistorische afdeling, Belvédère
Wijkontwikkelingsmaatschappij en Exploitatiemaatschappij IPAL is er nu duidelijkheid verkregen over wat er
met de gedenkstenen van PR 1834 en de Maastrichtse ster 1857 (in het volgende bericht) gaat gebeuren.
Twee uitgebroken stenen die de VMG al een tijdje probeert te volgen en die van grote waarde zijn voor de
Maastrichtse industriële historie.
Vanuit project Sphinx Noord is bevestigd dat het
de bedoeling is om de steen PR 1834, afkomstig
van de oude muur aan de Boschstraat, op te
nemen in de gevel van de nieuwe bioscoop Pathé,
ongeveer op de plek waar hij ook voorheen zat.
De steen lag tot voor kort ergens op een hoop
in het Eiffelgebouw, waar nu flink wordt verbouwd.
Om die reden is op verzoek van de VMG de steen
op een karretje – zo weggelopen uit de tijd van de
Pottekeuning zelf - voorlopig in veiligheid gebracht
binnen in het Belvédère infocentrum en daar met
uitleg tentoongesteld.
Op de nieuwe plek in het Pathégebouw is er ook
een andere steen naast gepland, maar of dat een
nieuwe of een reeds bestaande steen wordt, is ons
op dit moment nog onbekend.

Op een hoop in het Eiffelgebouw, tussen de restanten van
een tegelvloer uit het voormalige Penitentenklooster.

NB. De initialen PR op de steen zijn van
Petrus Regout; niet te verwarren met die op het
brandplaatje van verzekeringsmaatschappij
Propriétaires Réunies.
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Maar er is nog meer aan de
hand.
Met de afgebroken loods (achter
het rood-witte zeil) op de strook
tussen de Boschstraat en het
Eiffelgebouw bleken nog 3
andere gedenkstenen te zijn
verdwenen: 1864, 1939 en PR
1836. Ze konden na navraag vrij
snel worden opgespoord, veilig
in de kelder van het infocentrum
en zullen ook worden herplaatst
in de nieuwe bioscoop.
Dat men bij deze nieuwbouw oog
heeft voor het behoud van
cultuurhistorisch waardevolle
elementen is een pluim waard.
De VMG maakt het ook wel eens
anders mee!

In de kelder

De nieuwe Pathébioscoop (met 8 zalen) zoals die op dit moment wordt gerealiseerd aan de Boschstraat voor het Eiffelgebouw. (foto Belvedere-Maastricht)
Het is nog wachten op de tekening en gegevens van bioscoopketen Pathé om te weten waar precies alle stenen zullen worden herplaatst. Is dus iets voor een
andere keer.

