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Gevelstenen van elders
Het herplaatsen van gevelstenen is natuurlijk een mooi ding.
Maar om ze nu van elders te gaan halen en ze hier als
‘vreemde eend’ een plek te geven is een tweede. Toch is dat
gebeurd. Met alle goede bedoelingen, dat wel (zie de brief).
Wat echter daarbij wel uit het oog is verloren, is dat een
gevelsteen meer is dan alleen maar een ornament an sich en
dat iedere oude gevelsteen zijn eigen verhaal vertelt dat
onlosmakelijk verbonden is (en zou moeten blijven) met de
stad en die ene specifieke gevel waarin hij oorspronkelijk
geplaatst werd.
De vrouwenfiguur met anker, de visser en ook het medaillon
met de leeuw (allemaal van een antiquair in Amsterdam) zijn
ooit aangekocht voor de Stokstraatrenovatie. Waarom twee
daarvan daar uiteindelijk niet zijn herplaatst?
Die hebben elders in de stad een plekje gekregen.

Vrouw met anker herplaatst Markt 1.
De visser heeft denkelijk toch een plekje gekregen in het Stokstraatgebied omdat er vroeger een huis
met die naam en afbeelding is geweest tussen de Vissersmaas en Kleine Stokstraat.
De leeuw is te vinden in de zijgevel van Markt 30; recent (ook nog heel slordig aan de rand) in één
kleur egaal bedekt waardoor de afbeelding min of meer is ‘plat’ geslagen. Jammer.
Van Hasselt naar Maastricht? (maar niet echt!)
De gevelsteen/beeld met het opschrift IN S ALEXIUS is van Hasselt (B) waar hij als patroonheilige
het klooster van de Alexianen aan de Cellebroedersstraat sierde.
De laatste aantekening die van deze steen is teruggevonden is dat hij in 1969 in het Openluchtmuseum van Bokrijk te vinden moest zijn. Dus maar eens navraag gedaan toen laatst nog contact
was met het domein. Helaas was de steen onbekend en ze wisten ook niet waar die dan wel
moest zijn. Niet te beroerd om te zoeken, bleek hij tenslotte toch op een inventarislijst te staan en
na nog langer zoeken kwam hij dan in het depot boven water en kon een foto worden gemaakt.
Gevraagd of ze niet een mooi plekje voor Alexius konden zoeken. En als dat niet zou lukken dat
dan de VMG wel bereid was (tegen beter weten in, maar de verleiding was groot)) de steen in
Maastricht een plekje te geven. Als onderbouwing zou nog altijd aangevoerd kunnen worden, dat
wij met de Cellebroedersgang en –kapel ook bekend zijn met de Alexianen oftewel Cellebroeders.
Men is toch maar niet op ons voorstel ingegaan en terecht! Zoek hem dus maar niet in Maastricht.
Eigenlijk zou deze steen gewoon weer terug moeten naar Hasselt !!!
(Als u zich soms afvraagt wat dat voorwerp is waar Alexius op steunt. Nee, dat is geen ouderwets
wasbord, maar het attribuut waar deze heilige aan te herkennen is, nl. de trap waaronder hij
volgens de legende jarenlang als kluizenaar leefde. Het was de toegang tot zijn ouderlijk huis met
als pikante bijzonderheid dat zijn ouders tijdens zijn verblijf aldaar nooit geweten hebben dat die
onbekende man Gods daar voor hun deur hun eigen zoon was).

