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Oeps, foutje
Wat hebben we het tegenwoordig maar gemakkelijk.
Bij het typen op de computer een fout gemaakt? Gewoon
deleten en opnieuw beginnen.
Een ongeletterde beeldhouwer die de tekst vanaf een
briefje inkapte in de steen had het een stuk moeilijker en
dan hoef je natuurlijk niet vreemd staan te kijken van
fouten die daarbij gemaakt werden.
En die missers konden niet een, twee, drie worden
weggegumd.
Een vergeten letter? Als er nog wat ruimte was kon er
nog wel een klein lettertje of cijfer bijgefoeteld worden.
Maar een echte fout? Dan zat er weinig anders op dan
het goed over de fout heen te kappen, wat je in de
meeste gevallen dus bleef zien, al kon je het natuurlijk
met verf nog aardig verdoezelen.
Voor alle duidelijkheid: Niet alle woorden die afwijken van
onze huidige spelling zijn ook als fout aan te merken.
Het was nou eenmaal zo dat er in de 18e eeuw nog geen
eenduidige spellingregels gehanteerd werden en
bepaalde schrijfwijzen als vercken, hoof, orange, hondt,
peerd en duysent – om er maar een paar te noemen –
algemeen gebruikt werden en ook een mengelmoesje van
Nederlands en het plaatselijk dialect geaccepteerd werd;
om maar te zwijgen over een ennetje meer of minder.
Er zijn een paar gevelstenen waar ze blijkbaar wel over
een ‘fout’ zijn gestruikeld en die men op een bepaalde
manier heeft recht proberen te breien.

IN DEN GULDEN HAEN, Muntstraat 43
Onder GULDEN schemert nog het woord ROOD door. GULDEN is er gewoon
overheen gekapt (waar omwille van plaatsgebrek een kleine N bijgefoeteld is).
Een vergissing die hersteld is? Of zoals het verhaal wil, een correctie die een
vroegere eigenaar heeft laten aanbrengen omdat hij er vanwege zijn rode haren mee
gepest werd.

NOUS DESIRON LA PAYX 1790, Stokstraat 11
Deze Franse tekst spant met drie fouten in zo’n korte tekst
natuurlijk de kroon met de ontbrekende S achteraan in
DESIRON, de Griekse Y in PAIX en de vergeten X die er nog
met moeite bijgefrommeld kon worden.
Maar de boodschap was duidelijk in 1790 met de Franse
dreiging naast de deur tijdens de Franse revolutie: WIJ
WILLEN VREDE !!!!
AU LION ROUGE 1789 IN DEN ROODEN LEEUW,
Bogaardenstraat 50
Geen fout in de Frans-Nederlandse tekst, of het moet de
nauwelijks waarneembare letter N zijn van DEN die vanwege
plaatsgebrek klein is aangevuld.

IN DE DUYSENT VREES, Plankstraat 4
Onder de gevelsteen staat in de deurpost het chronogram EXSTRUCTUM BAUDUIN CONSERVETUR, waar in EXSTRUCTUM de vergeten R aan is
toegevoegd en dat de vrome wens bevat dat dit huis, gebouwd door Bauduin, bewaard moge blijven.

