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actueel

Pizza anormale
Toen Math Schmidt vorige week in de stad was om de pas opgeknapte gouden
leeuw van Markt 65 te gaan bekijken, viel zijn oog ook op de buurhuizen nr. 63 en 64.
Wat hij daar zag; hij kon zijn ogen niet geloven.
Wat hebben ze daar nou met de gevelstenen geflikt!
Een stel lampen om ’s avonds je Italiaanse verbondenheid uit te dragen er gewoon
pal overheen aangebracht.
Wie verzint nou zo iets? (Eerlijk gezegd ontsnapte me als eerste reactie een
bepaald minder vleiende omschrijving, maar die zal ik u besparen).

De gemeente in de persoon van kunsthistoricus Servé Minis is ook niet ‘amused’
van deze uitglijer van Restorante Pizzeria Da Geppetto, waar men wel heel duidelijk
blijk geeft totaal geen notie of voeling te hebben met cultuur of historische waarde.
Je mag aannemen dat het op deze manier verminken van een gevel
vergunningplichtig is en die vergunning is beslist niet aangevraagd, laat staan
afgegeven, want het is niet voor te stellen dat de welstandscommissie daarmee
accoord zou zijn gegaan.
Een reactie kan niet uitblijven en de verdere afhandeling is nu opgedragen aan
sector Handhaving. Bij Da Geppetto mogen ze dus rekenen op een bezoekje van
de gemeentelijke controleurs en dan zal hun mislukte ‘pizza anormale’
gegarandeerd voor de nodige buikpijn zorgen.
De uitslag staat bij voorbaat vast naar we aannemen.
De verwachting is dan ook dat binnen de wettelijke termijn van 6 weken een eind
komt aan deze abnormale situatie en de gevelstenen weer zonder hindernissen te
zien zullen zijn.

De twee gedeeltelijk afgedekte stenen:

Deze steen op de Markt 63 wordt in het algemeen ‘de ruiter’
genoemd bij gebrek aan een onderschrift. Toch geeft de
voorstelling wel bepaalde aanwijzigingen. Wapen en staf duiden
op een veldheer. Dezelfde attributen zijn bv ook te zien op de
steen van de ‘Prins van Oranjen’ van Boschstraat 57.
Mogelijk dat we te doen hebben met een andere Oranjeprins en
met name ‘de jonge prins van Oranje’ die hier in deze hoek van de
Markt als huisnaam werd gebruikt.

De Stuers zag in 1864 op de Markt 64 behalve de moriaan, die hij
omschreef als ‘borstbeeld van een moor wiens hoofd met een
tulband bedekt is’, ook een opschrift: IN DEN MORIAAN 1784,
thans dus verdwenen.

In de gichten (akten van koop en verkoop) wordt het adres door het ontbreken
van huisnummers soms ‘ongeveer’ aangegeven door de buurhuizen te
vermelden (hier tussen haakjes):

Dat er bij de gichtnamen naast ‘de moriaan’ ook ‘de kleine
moriaan’ wordt genoemd, kan toe te schrijven zijn aan een
mogelijke huisdeling.
Maar het ligt meer voor de hand, dat de nabijheid van ‘de grote
moriaan’ op het marktgedeelte achter het stadhuis (in feite de
Gubbelstraat) daar debet aan was.

Markt: Prins van In Oranje 1678,1725 (Jonge Prins van Oranje);
Jonge Prins van Oranje 1764,1765 (Kleine Moriaan);
Botermarkt: Jonge Prins van Oranje 1721,1766,1769 (Gouden Luchter,Moriaan)

Markt: Kleine Moriaan 1764; Moriaan 1759,1764,1787;
Grote Moriaan 1765,1766,1776, 1777,1779,1783 (Witte Koevoet)
Botermarkt: Kleine Moriaan 1766,1791 (Raadje); Moriaan 1746,1747.

Zo doen ze dat dus bij Da Geppetto.
Fraai hoor!!!! En dan de manier waarop de
electrische kabels zijn verwerkt. Vakwerk, man 
Je moet toch wel heel goedgelovig zijn als je er
vanuit gaat dat je daar mee wegkomt zonder dat
een hoop mensen in Maastricht over je heen
vallen.

Sjaomp uuch !!!
Men zou er bij Da Geppetto beter aan hebben
gedaan een voorbeeld te nemen aan de buur op
nr. 65 waar de eigenaresse het de moeite waard
vond de gevelsteen van de Gouden Leeuw op te
laten knappen.
Een aanwinst voor het pand, de Markt en de stad.
Het kan dus ook anders !!!!!!

IN DE GOUDE LEEUW van Markt 65 tijdens de opknapfase. De opmerkelijke toeschouwer ziet waarschijnlijk dat de gevelsteen op het moment dat de foto
gemaakt werd, nog niet overal met bladgoud is afgewerkt, maar dat werk is vorige week afgerond.
Bladgoud is niet bepaald goedkoop, maar het resultaat mag er zijn. Het blijft jaren goed en waar je ook bent op de Markt; de leeuw schittert je tegemoet.

01-10-2015. De gevelsteen is helemaal af. Huiseigenaar en uitbater van Markt 65, PROCIAT met jullie leeuw!
Het is een plaatje geworden. De gevelstenen in de buurt steken er nu wel schriel bij af en laten we hopen dat het een aanmoediging is voor andere
gevelsteenbezitters om ook hun (verwaarloosde) gevelsteen onder handen te laten nemen. De VMG is gaarne bereid in deze te bemiddelen.

De afbeelding op de gevelsteen IN DE GOUDE LEEUW van Markt 65 wordt wel omschreven als: ‘leeuw met mortier’.
Dat is een vijzel en wijst op de vroegere aanwezigheid van een apotheek. Deze steen is in 1952 van uit het Bonnefanten hier op dit adres herplaatst en
oorspronkelijk afkomstig van Spilstraat 9, waar in het begin van de 19e eeuw apotheek Hahnrath werd gevestigd.
Op een archieffoto is te zien dat vroeger op de steen zelf links en rechts aan de bovenzijde ANNO en 1802 geschilderd stond.
De jaarstenen 16 - 63 boven in de gevel horen niet bij de gevelsteen maar bij het pand zelf, dat volgens teruggevonden gegevens ‘in den wildeman’ moet
hebben geheten. Deze huisnaam komt in de gichten op de Markt echter niet voor.

En ook een welgemeend proficiat aan Lou en Pia van Havestraat 4c app.6. Dat is het
appartement boven Wolfstraat 23, waar de engel oorspronkelijk in de voorgevel van (het
afgebroken) nr.19 stond. (zie rubriek nr.4). De engel naast de voordeur op verdieping ziet er
weer piekfijn uit.
◄ Zo was de
verweerde engel

▼ Schilder Willy Cruts
bezig met het
aanbrengen van het
bladgoud

►En dit is het
resultaat 03-10-2015

