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Nee, dit stukje gaat niet over de Maastrichtse beren Max en Pol.
Hoewel menige Maastrichtenaar met genoegen zal terugkijken op de tijd dat de berenkooi
in het Aldenhofpark een trekpleister vormde voor de kinderen of kleinkinderen.

Ik zag twee beren ….

Wie heeft niet dit soort kiekjes in zijn familiealbum! Al zullen Max en Pol het minder lollig gevonden hebben
Maar ze zullen het zeker beter gehad hebben dan die twee gemuilkorfde en geketende beren die figureren op een Maastrichtse gevelsteen.
Die zijn verschillend, maar merkwaardig genoeg staat onder beide beren dezelfde tekst: ChrIsto aUspICe DoMUs reCens eXstrUItUr (1833).

NB. Beide beren zijn in 1864 nog in de Rechtstraat en de Jodenstraat gezien door Victor de Stuers.

Er is dan ook sprake van een
verwisseling. In plaats van de beer die
nu In de Jodenstraat 1 te vinden is,
was er vroeger een andere beer te
zien, weliswaar ook gemuilkorfd, maar
dan gehurkt zittend tegen een
boomstam en met het geschilderde
onderschrift IN DEN BEER.
Die beer is nu verdwenen. Op een
archieffoto is te zien dat dit dier tegen
de gevel was opgehangen door middel
van haken. Het was dus eigenlijk geen
gevelsteen, maar een los beeld.
Begin vorige eeuw was deze beer er
nog. Het moet in 1925 zijn geweest dat
hij verdween van de vroegere brouwerij
van Louis Rutten toen de gevel werd
aangepast (ondertussen het
achterliggend magazijn geworden van
de firma Florop aan de Maastrichter
Brugstraat 14), waarbij het al
aanwezige chronogram uit 1833 is
blijven zitten of werd herplaatst.
De oorspronkelijke beer (foto hiernaast
van Alexander Simays uit 1912)
verhuisde naar de Bogaardenstraat 43,
waar Louis Rutten, de laatste
bierbrouwer van IN DEN BEER, heeft
gewoond.
Het is op de zolder van dat pand dat de
bejaarde houten Jodenstraatbeer ter
ziele is gegaan.
Volgens mededeling van een van de
personeelsleden van het Groene Kruis,
dat na Rutten in de Bogaardenstraat
43 zijn intrek nam, heeft een vroegere
concierge in de 30er jaren een
vermolmd door houtworm aangetast
beeld van een beer bij het opruimen
van de grote zolders aldaar laten
verwijderen naar het stort.

De huidige herplaatste beer is afkomstig van het
vroegere logement ‘DE BEER’ in de Rechtstraat naast
25, dat is afgebroken bij de doorbraak van ’de Percee’
Jarenlang lag de gevelsteen in het depot van het
Geschiedkundig museum voordat hij in 1925 een
plekje kreeg in de Jodenstraat 1, waarbij duidelijk
rekening gehouden is met de naam van de daar
eerder gevestigde brouwerij IN DEN BEER en het op
dat moment verdwenen beeld van de oude beer.

De Wijcker Brugstraat vóór en ná de doorbraak van de Percee.

De 1881 uit de Rechtstraat verwijderde beer
in de opslag onder het Dinghuis, 1912

De Wijcker Brugstraat was oorspronkelijk maar
een bochtig en smal straatje dat bots liep op de
huizenrij van de Rechtstraat, waar je niet zoals nu
rechtdoor kon, maar alleen naar links richting Sint
Maartenspoort of rechts naar de Hoogbrugstraat.
In 1881 werd op de plek van DEN BEER een
doorbraak geforceerd, de Percee. Daarna kon je
via de nieuwe straat vanaf de brug rechtstreeks
naar het (oude) station. (Pas in 1913 kwam het
huidige station gereed in het verlengde van de
nieuwe aansluitende Stationsstraat.)
Ook werd de Wijcker Brugstraat verbreed en recht
getrokken door een gedeelte van de gevels van
de huizen een paar meter naar achteren te
verplaatsen.

Er zijn dus verschillende beren, maar de chronogramsteen is telkens dezelfde. Het verhaal dat nog steeds de ronde doet, wil dat het tijdvers – dat aangeeft
dat het pand onder bescherming van Christus in 1833 nieuw werd opgebouwd – geplaatst is nadat het pand eerder was ingestort. Dat zou dan gebeurd
moeten zijn toen brouwer Rutten (en dat was Nicolaas Rutten, bijgenaamd het Waterkläöske) met een vooruitziende blik wat betreft de blokkade tijdens de
Belgische opstand de zolders van Jodenstraat 1 zodanig volgestouwd had met graan, dat de vloeren het begaven. Graan en huisvrouw kwamen in de
kelder terecht, zegt het verhaal. Zij zou het overleefd hebben, het huis echter niet. Maar de werkelijkheid was anders.
In de kronieken van Van Gulpen en Flament wordt een afwijkende maar meer juiste en dramatische versie gegeven.
Er had een instorting plaats gevonden, dat wel, maar het betrof niet Jodenstraat 1, maar het bijbehorende Maastrichter Brugstraat 14 en het valt dus te
betwijfelen of het 1833-chronogram in de Jodenstraat betrekking heeft op het gebeuren van 1822.
Uit: Ph. Van Gulpen: Kronijck der stad Maastricht van haren
oorsprong tot in juni 1862.
1822 10 Augustus. De Heer R., brouwer, had een huis verhuurt in
de Brugstraat aan den Heer B. en hield de solders tot sijn gebruijk
om er granen op te leggen. Een Sondag namiddag ten vier ure dat
Heer B. naar Gronsvelt was om den vogel te schieten, viel op
eenmaal het geheele huijs in, waerdoor sijne vrouw verpletterd
werd door eenen balk, zijne grootmoeder redde zich onder eene
sterke tafel.
Latere correctienoot van A. Flament in zijn kroniekboek van 1915:
1822 Aug. 22, lees 18 (dat jaar viel 18 Augustus op Zondag). De man
der verongelukte vrouw heette Jan Antoon Bloem. Maar gelukkig is toch,
dank aan de sterke tafel, haar door de menschlievende Van Gulpen, in
zijne chroniek verstrekt, de grootmoeder behouden gebleven, althans
haar dood is in den Burgelijken Stand niet te vinden.

Uit: A. Flament: Chroniek van Maastricht van 19 na Chr tot 1870.
1822 22 Aug. De heer Rutten, bierbrouwer in de Jodenstraat. had
een huis verhuurd in de Maastrichter Brugstraat aan zekeren
Bloem, winkelier; de heer Rutten had de zolders van dit huis tot
zijn gebruik gehouden om er granen op te bergen.
Zondagnamiddag om 4 uren, toen Bloem naar Gronsveld was om
de vogel te schieten, stortte het huis in, zodat zijne vrouw en
grootmoeder die alleen thuis waren gedood werden (Mondeling
verhaal van den heer Bloem) (1)
(1) De chroniek van Van Gulpen redt dus, in zijn verhaal ten
onrechte de grootmoeder, door haar onder een ‘sterken tafel’ te
verbergen.
Hier hebben wij het getuigenis van de heer Bloem zelven.
Men ziet hoe soms feiten betrekkelijk nog niet zo lang geleden
anders worden voorgesteld.

NB. De instorting was dus op 18 augustus. Van het overlijden van Jan Bloem’s vrouw werd de dag erna op maandag 19-8-1822 aangifte gedaan.
Akte van overlijden: Maria Barbara Mulleners, e/v J. Bloem, 39 jaar, overleden gister 18.30 uur, wonende Maastrichter Brugstraat 426.

De panden Maastrichter Brugstraat 14 en Jodenstraat 1 vormden ooit een
twee-eenheid (nog duidelijk aangegeven op de bouwtekening van 1925).
Dat zou kunnen verklaren waarom die instorting nog steeds abusievelijk
gekoppeld wordt aan Jodenstraat 1, maar het verduidelijkt nog niet wat de
reden is geweest daar in 1833 een chronogram te plaatsen.

Foto Alexander Simays, 1912.
Het ultieme bewijs dat de oude houten beer het uithangteken was van bierbrouwerij IN DEN BEER van Louis Rutten in de Jodenstraat 1.

