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Twie bloete koonte
Het fraaie gevelbeeld ‘In het Paradijs’,
bekend als ‘de bloete koont’, van Grote
Staat 37 (zie rubriek nr. 7) kende een
opvolger in glas en lood. De nieuwe
versie verscheen in 1922, toen in
hetzelfde pand café ‘In ‘t Paradijs’ zijn
deuren opende.
Het café is thans ook weer verleden tijd,
maar ook daarvan is de Adam en Eva
bewaard gebleven.
We werden onlangs – met dank aan
mevr. Fischer – in de gelegenheid
gesteld het zeer kleurrijke glas in lood op
foto vast te leggen.
Het oude uithangteken bevindt zich in
Oss, het raam in Maastricht, beide in
privébezit.

Het glas in loodraam is gemaakt bij Paulus
Blom, glasatelier Rotterdam.

Het raam is zwaar en zeer fragile (getuige
ook de ettelijke ruitjes die tot nu toe
gesneuveld zijn en helaas halfslachtig
hersteld).
Het raam kon niet rechtop en moest dus
voor de foto plat op de grond gelegd
worden, waardoor de kleuren ook niet zo
goed uitkomen.
Verrassend is dat de figuren en vooral de
boom met zijn geometrische vorm afwijken
van de traditionele manier waarop bv het
oude gevelteken uitgevoerd is en een zeer
moderne uitstraling hebben.

(links) De nieuwe glas-in-lood
uitvoering is op de foto uit de
jaren vijftig nog te zien boven
de voordeur van ‘In ’t Paradijs’.
Met die typische ramen die naar
boven open konden schuiven,
waardoor je zo naar binnen of
naar buiten kon stappen.

(boven) Grote Staat 37, In ’t
Paradijs, in de jaren zestig,
Al het glas in lood boven de
deur en de ramen lijkt hier al te
zijn verdwenen.
(onder) Achter de tap stond een
opgezette leeuw met op een
bordje de uitnodigende tekst:
‘Brölle wie de lieuw hei brölt, es
me neet e glaas gaw völt’.

Het interieur van ‘Int Paradijs’, met verschillende opgezette/geschilderde wilde dieren.voor een paradijselijke uitstraling.

