
 

Kiek ins 
nao bove 

Jef Bartelet, VMG 
 

Imkers in Maastricht?  

www.maastrichtsegevelstenen.nl 
vmg@maastrichtsegevelstenen.nl 

Wie let op de details op de 
afgebeelde gevelstenen van Sint 
Arnoldus (nu Boschstraat 101), de 
Bisschopsmolen (Stenenbrug 1) en 
de Hertogsmolen (nu Grote 
Looiersstraat 4, zijgevel). ziet dat 
ze alle drie dezelfde elementen 
bevatten: iets wat lijkt op een 
bijenkorf en een paar gekruiste 
hooivorken, zoals De Stuers het in 
1868 nog omschreef. Vooral de 
afbeelding van de Bisschopsmolen 
die veel weg heeft van een soort 
windmolen, kan iemand snel op 
het verkeerde been zetten. Maar 
het is gewoon gereedschap dat 
gebruikt werd bij de bierbereiding 
en dat overal symbool stond voor 
de brouwers en hun ambacht. 
Dat deze attributen te vinden zijn 
op de drie gevelstenen van een 
heilige en twee molens ligt 
ogenschijnlijk niet zo voor de hand, 
maar is het wel. Sint Arnoldus als 
patroon van het brouwersambacht 
was niet alleen herkenbaar aan 
zijn naam, maar vooral aan het 
toegevoegde brouwersgereed-
schap en de twee molens waren 
om verzekerd te zijn van 
voldoende grondstof voor de 
bierproductie, toen eigendom van 
het machtige brouwersambacht. 
De afgebeelde korf, stuikmand 

genaamd, is te beschouwen als 
een soort theezeefje om de 
toegevoegde kruiden (voornamelijk 
de gagelplant, later hop) 
gescheiden te houden van het 
brouwsel waarbij er met de staven, 
de gaffels, in werd geroerd. 
De steen van de vroegere 
Hertogsmolen op de hoek Achter 
de Molens / Witmakersstraat, maar 
in 1900 afgebroken ter verbreding 
van de straat, heeft op de rand een 
aantal initialen die staan voor 
Reggers, Roos, Nijpels en Rutten, 
de toenmalige gouverneurs van 
het brouiwersambacht en de 
‘moelemeysters’. Dat was in 1734 
want dat is te halen uit het 
toegevoegde chronogram 
MACHINA BRAXANDIS EXURGO 

STRUCTA FARINIS, d.w.z. Ik verrijs, 
nieuw getimmerd werktuig, tot het 
brouwen (pletten) van meel. 
De steen van St. Arnoldus stond in 
1930 nog in een van de werk-
plaatsen van de Ceramique achter 
de Hoogbrugstraat en is 
waarschijnlijk afkomstig uit die 
straat waar ‘het zwart schaap, Sint 
Arnoldus en de kersenboom alle 
neven elkander’ lagen. Het zou 
dus mogelijk nr. 13 geweest 
kunnen zijn. 


