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Verrassend
Het naar boven kijken levert soms onverwachte verrassingen
en vragen op, zoals in de Cortenstraat 3-5.
Het is alsof daar boven de ramen een vijftal reliëfbustes
hebben gezeten die ooit zijn weggekapt?
Ook de bewoonster van het pand zit met die vraag en houdt
het er vooralsnog op dat ze in de Franse tijd zijn verwijderd
om de (precario)belasting op dat soort (uitstekende)
gevelversiering te ontlopen. Maar of dat zo is en wat er dan
vroeger dan wel te zien moet zijn geweest?
Reacties zijn welkom: vmg@maastrichtsegevelstenen.nl

Cortenstraat 3-5

En laatst kregen we bij de VMG nog een vraag binnen over wat de betekenis zou kunnen zijn van die sterren Achter het St. Servaasklooster in de grote
boog tegen de Sint Servaaskerk. En die ene staat toch zeker op z’n kop?

Gekeken naar wat nog in de voormalige molen aan de Begijnenstraat (het
vermeende geboortehuis van André Rieu; zie rubriek nr. 153) te zien is (foto rechts)
moeten het wel vroegere peilstenen zijn die bij een watermolen ‘op’ de Jeker hebben
gestaan om het waterpeil aan te geven.
Hoe deze stenen tenslotte hier Achter het Sint Servaasklooster anderhalve meter
boven het straatniveau verzeild zijn geraakt, blijft een raadsel. Tenslotte is en was de
Jeker daar op die plek in geen velden of wegen te bekennen.
Ze zullen dus wel bijna zeker afkomstig zijn van een afgebroken molen (waarvan er in
www.molendatabase.org tientallen worden genoemd), die als een goed stuk
hardsteen zijn hergebruikt.
En dat ze daarbij gezien de vroegere functie ‘verkeerd’ ingemetseld zijn, zal de
metselaar wel een zorg zijn geweest. De stenen hadden anders namelijk zo geplaatst
moeten zijn dat het streepje naast de ster (en niet de pijl) als peilteken horizontaal en
op de goede hoogte kwam te staan. Klopt voor beide stenen dus niet.

