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Rothemermolen 2
De reden om nog een keer aandacht te schenken aan
de oude wapensteen van de Rothemermolen (zie
artikel in deze rubriek van 25-03-2009) is de vondst van
een tekening in de Annuaire van 1829. Daar wordt de
steen als sluitsteen boven de poort van een schuur bij
de Rothemermolen vermeld. Gezien de huidige
standplek dus denkelijk sindsdien nog een keer
verplaatst. Nog maar een keer, want volgens hetzelfde
artikel was deze steen ‘que nous savons avoir fait
partie d’une maison de cette ville (= Maastricht)’.
Oorspronkelijk dus afkomstig van een huis in Maastricht? Onbekend is van waar, maar omdat het hier om
het toenmalige stadswapen gaat moet het dan wel een
gebouw zijn geweest dat van stadswege (mede) is
opgericht en het stadswapen als kenmerk kreeg.
Mocht dat gegeven op waarheid berusten, dan is het
niet bekend waarom en wanneer de steen naar
Rothem is verplaatst.
De oudste Maastrichtse gevelsteen; het oudst bekende
stadswapen in stenen reliëf; met ‘bewijs’ van
tweeherigheid; de enige steen met een afbeelding van
de oorspronkelijk stedenmaagd, …. Zijn er nog meer
superlatieven aan te geven voor de hoge cultuurhistorische waarde van deze steen?
En daarmee tevens de wenselijkheid van restauratie
om hem voor verder verval te bewaren.
Op het verzoek van de VMG aan de eigenaar om hier
medewerking aan te verlenen, is niet helemaal
afwijzend gereageerd. Zou mogelijk iets voor de
toekomst kunnen zijn en daar hopen we dan maar op.
Ondanks de beschadigingen is te zien dat de
tekening in details duidelijk afwijkend is van de
voorstelling op de steen. Zo heeft de stedenmaagd daarop wel handen en kun je je afvragen
wat de tekenaar gezien mag hebben in de
versieringen boven en achter haar hoofd.

Vooruitlopend op een (hopelijk) toekomstige opknapbeurt heeft de VMG al wat onderzoek verricht om met een gefundeerd restauratieplan te komen.
En heeft tevens een beeldhouwer bereid gevonden dat werk vakkundig aan te pakken.

