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Drie op een rijtje

Een of hooguit twee heraldische wapens
op één steen, dat komt voor. Maar drie?
In de tuin van het uit 1722 stammende St.
Servaasklooster 24 zie je ze op een grote
steen die gediend moet hebben als latei
van een schouw en afkomstig zou zijn van
een ouder kanunnikenhuis ter plaatse.
In 1959 vond voormalige eigenaar J. Hustinx in de tuin deze joekel van een steen
(176x43x11 en rond de 200 kg.) die de
afdekking vormde van een gemetseld riool.
De afgebeelde wapens zijn een beetje
moeilijk te onderscheiden, maar links staat
het wapen van Eynatten, herkenbaar aan
de pootloze vogels (merletten genoemd)
onder en boven de schuindwarsbalk. In
Maastricht bekend van de steen op de

grote schuur van kasteel Lichtenberg met het
opschrift Eynatten – Merode. (Deze is echter
nu moeilijk bereikbaar, want hij staat op de
ontoegankelijke oostelijke muur, slechts een
paar metertjes van de afgrond met in de
diepte de ENCI.)
Het middelste wapen met de leeuwen en de
ruiten komt vrijwel zeker uit de Beierendynastie zoals het ook te zien is in het
hartschild van het wapen van prinsbisschop
Jozef Clemens van Beieren (1694-1723), dat
staat op de gevel van de wolwaag, OL
Vrouweplein 18. Het wapen op ‘onze’ steen
heeft de kwartieren echter gespiegeld,
waardoor het te typeren is als het wapen van
Ernest van Beieren, eveneens prinsbisschop
van Luik, maar dan van 1581-1612.

Dat betekent dat de steen te dateren is op ongeveer 1600 en dat
het bij Van Eijnatten dan moet gaan om ene Herman die getrouwd
was met Catherina van Bléhen d’Abée.
Het zijn inderdaad de drie kapruinen (monniks- of narrenkappen) in
het derde schild die onderdeel uitmaken van haar wapen.
Maar waarom dan die drie wapens op een rijtje?
De oplossing moet liggen in het feit dat het echtpaar EijnattenBléhen een zoon had die in 1565 kanunnik werd van het aan het
Prins-Bisdom Luik onderhorige O.L. Vrouwekapittel. Deze Olivier
van Eijnatten, heer van Lichtenberg, had in hetzelfde jaar bij het St.
Servaaskapittel de prebende van Renier van Hordt verkregen en
daarmee mogelijk ook het vrijgekomen(?) kanunnikenhuis aan het
St. Servaasklooster, waar hij ter ere van zijn ouders en zijn Luikse
‘baas’ hun wapens boven de schouw liet plaatsen.
De steen moet in 1722 in de tuin terechtgekomen zijn toen het pand
in zijn geheel nieuw herbouwd werd. (kan ook nog 1774 zijn
geweest, het jaar van de muurankers in de voorgevel).
Links: Ernest van Beieren en een munt met zijn wapen.

Zo moet het er ongeveer uit gezien hebben.

St. Servaasklooster 24-26 (fotomontage).
Het zou aardig zijn als de wapensteen opgeknapt en goed in het zicht herplaatst
zou kunnen worden (los voor het huis naast de voordeur?).
Weglopen zal ie zeker niet met z’n 200 kg

