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De twee carbinders
In de wijk Belfort vinden we straatnamen die gebaseerd zijn op de vroegere
ambachten. Karbindersdreef is daar een van.
Het straatnamenboek van Jägers en Berns (1989) geeft als verklaring: ‘Omtrent
het woord ‘karbinders’ bestaan verschillende meningen. Hier vermelden we: het
woord ‘kar’ kan afkomstig zijn van het middelnederlandse woord ‘care’ of ‘caere’
dat korf, viskaar, bijenkorf betekent. Meer algemeen dus: mand. Karbinders
verwijst dus naar het gilde van de mandenvlechters.’
In het nieuwste straatnamenboek van Veldeke (2013) staat de volgende
omschrijving: ‘Karbinders zijn volgens de bijlage bij het raadsbesluit karreladers.
Aangezien ‘binden’ in de Middeleeuwen ook ‘beslaan’ kan betekenen, kan het hier
ook gaan om handwerkers die karren van ijzeren beslag voorzien. Langs de
handelsweg, die over de Maasbrug en dwars door de stad liep, trokken dagelijks
vele karren die ook onderhoud nodig hadden.’
De vermelding ‘bestaan verschillende meningen’ en ‘kan het hier’ wijst er in feite
al op dat wat als verklaring gegeven wordt niet als vaststaand feit genomen kan
en hoeft te worden. Met andere woorden: zoek het maar uit.

Er kan dus zonder al te veel wroeging nog een derde gokje aan toegevoegd worden:
karbinder is een vroegere schrijfwijze van karabijn.

Karabijn: een geweer met ingekorte loop;
in gebruik bij de lichte cavalerie

De twee Carbinders, Grote Staat 63 ?
Er zijn gegevens aan te voeren die voor de betekenis van karbinder in de
richting van karabijn wijzen.
In 1978 vond Jan Matthijsen een steen met twee vuurwapens, ingemetseld
in de keldervloer van lampenwinkel ‘Het Wonder’ aan de Grote Staat 63,
waarvan hij melding deed in weekblad De Maaspost (zie hiernaast).
Wat deze gevelstenenspeurder toen nog niet wist, was dat In een
wijkmeesterslijst van de Grote Staat uit 1748 sprake is van een huis dat de
‘twee carbinders’ werd genoemd en dat in de gichten van koop en verkoop
van huizen een huis in die straat werd vermeld onder de namen de ‘twee
carbinders’ en de ‘twee pistolen’.
Opmerkelijk is dat op de hoek van de Grote Staat / Dominikanerkerkstraat
rond 1700 de bekende ‘pistoelmaecker’ Francois de la Haye (stammend uit
de geweermakersfamilie Van der Haven. alias De la Haye) een huis bezat.
Het was in die tijd dat het geweertype zoals op de gevelsteen van
hierboven staat afgebeeld, in gebruik was. Het is erg verleidelijk dat huis
dus aan te wijzen als de oorspronkelijke plek waar de steen met de ‘twee
pistolen’ vandaan zou komen.
Maar Francois had het de ‘Coninck van Denemarken’ genoemd naar een
van zijn beste klanten. Als er al een uithangteken was, zal dat dan ook
zeker een afbeelding van de toenmalige koning Frederik IV zijn geweest.
Uit de volgorde van de genoemde huizen op die wijkmeesterslijst kan alleen
maar geconcludeerd worden dat het een huis aan de overkant was in de
blok tussen de Leliestraat en het Vrijthof, dat werd aangeduid als de ‘twee
carbinders’.
En gezien de vindplaats van de steen zou dat dus Grote Staat 63 moeten
zijn, maar waarom de gevelsteen daar tenslotte is ingemetseld in de
keldervloer, blijft een groot raadsel.
‘Het Wonder’ is al lang niet meer en het pand is ondertussen grondig
verbouwd waardoor een tijdje geleden een nieuwe zoektocht naar de steen
op niets is uitgelopen. We konden toen helaas geen toegang verkrijgen tot
de kelderruimte meteen onder de winkel van ‘M&S-mode’
Het achterste afgesplitste gedeelte van de oorspronkelijke kelder kun je
vanaf de Leliestraat wel binnen komen. Die is in gebruik als fietsenkelder
maar een gevelsteen was daar nergens te ontdekken.
We blijven voorlopig dus zitten met de vraag of de steen van de ‘twee
carbinders’ op dat adres nog wel te vinden zal zijn.
Hopelijk doet zich nog eens een gelegenheid voor dat ter plekke te kunnen
controleren of als iemand het soms weet?

En mochten de ‘twee carbinders’ ooit weer eens opduiken, dan
zou de VMG deze steen, opgeknapt en wel, graag herplaatst
zien Grote Staat 63 waar hij door Jan Matthijsen in de kelder is
teruggevonden en waar hij dus denkelijk oorspronkelijk in de
gevel gestaan heeft.

